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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-09-28 KS/2018:411 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Österman Sundell 

Kommunfullmäktige

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-
2022 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer NN till andre vice ordförande i kommunfullmäktige för 
tiden till och med den 14 oktober 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagens kapitel 5, § 11 anger att ”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en 
ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. 
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.”
 
Ärendebeskrivning

Förvaltningens bedömning

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-01 KS/2018:460 - 111 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Karin Österman Sundell 

Kommunfullmäktige

Entledigande av ledamot i bygg- och miljönämnden 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anna Harrsjö (S) från uppdraget som ledamot i bygg- 
och miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet
Anna Harrsjö (S) har i skrivelse daterad 2018-10-31 begärt att få bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden.

 
Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Anna Harrsjö
Bygg-och miljönämnden
Löneenheten
Troman 
Lex 
Akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 166

Reviderade regler för det kommunala partistödet 
(KS/2018:443)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till reviderade regler för 
det kommunala partistödet.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya kommunallagen ges förslag på revidering av ”Regler för 
det kommunala partistödet”.  Bestämmelserna har inte ändrats materiellt utan endast 
systematiserats om. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17
 Förslag till regler för det kommunala partistödet
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-17 KS/2018:443 - 103 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Reviderade regler för det kommunala partistödet 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag 
till reviderade regler för det kommunala partistödet.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya kommunallagen ges förslag på revidering av ”Regler för det 
kommunala partistödet”.  Bestämmelserna har inte ändrats materiellt utan endast 
systematiserats om. 

Ärendets handlingar
 Förslag till regler för det kommunala partistödet
 

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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Styrdokument

Regler för det 
kommunala partistödet

Övergripande 
anvisningsdokument
KLF, 2018-10-17

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 57
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2 (3)
REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument -
Övergripande anvisningsdokument

Datum

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1992-12-21, § 200

Ändrad av kommunfullmäktige 2003-05-19, § 152

Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 57  

Förvaltarskap1

-Kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen

Uppföljning
Hur: - Kontroll mot redovisning, granskningar m.m.

När: - Uppföljning vartannat år, med start 2017

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
-
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3 (3)
REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument -
Övergripande anvisningsdokument

Datum

Regler för det kommunala partistödet

I kommunallagen (1991:900) (2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Katrineholms kommun ska 
därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Katrineholms kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § 4 kap. 29 § i 
kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört.

Partistödet behålls dock oförändrat under det första året efter ett valår. 
Undantaget de partier som utökar sina mandat.

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § 4 kap. 29 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg.

5 § Årlig utbetalning
Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet 
under vardera januari och juli månader.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § 4 kap. 31 § andra 
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd för nästkommande period.

_____________________
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 167

Utbetalning av partistöd 2019 (KS/2018:435)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2019 med hälften av nedan 
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

1. Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna            24 mandat * 33 375 kronor =801 000 kronor
Moderaterna              7 mandat * 33 375 kronor =233 625 kronor
Sverigedemokraterna              6 mandat * 33 375 kronor =200 250 kronor
Liberalerna               4 mandat * 33 375 kronor =133 500 kronor
Centerpartiet              4 mandat * 33 375 kronor =133 500 kronor
Miljöpartiet              3 mandat * 33 375 kronor =100 125 kronor
Vänsterpartiet              3 mandat * 33 375 kronor =100 125 kronor
Kristdemokraterna              3 mandat * 33 375 kronor =100 125 kronor

2. Grundstöd 10 000 kronor per parti

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, att se över nivån av det
mandatbundna stödet i samband med plan för budget 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i 
den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av 
dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2018. 
KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år.

Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till 
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning 
inom utsatt tidsperiod.

I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat 
under det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat.
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12
 Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet” (dokumentet med 

föreslagna ändringar hanteras parallellt). 
 Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2018-04-26 
 Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2018-05-29
 Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2018-06-15 
 Redovisning från Moderaterna, inkommen 2018-06-28
 Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2018-06-28
 Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-06-14
 Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2018-05-02 
 Redovisning från Liberalerna, inkommen 2018-05-31

Redovisningarna finns tillgängliga i akten.

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) och Lars 
Härnström (M).
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-12 KS/2018:435 - 103 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Utbetalning av partistöd 2019 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2019 med hälften av nedan angivet 
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

1. Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna  24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor
Moderaterna    7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor
Sverigedemokraterna    6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
Liberalerna     4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
Centerpartiet    4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
Miljöpartiet    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
Vänsterpartiet    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
Kristdemokraterna    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

2. Grundstöd 10 000 kronor per parti

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen, 
att se över nivån av det mandatbundna stödet i samband med plan för budget 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i 
den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av 
dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2018. 
KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år.
 
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till 
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning 
inom utsatt tidsperiod.

I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat under 
det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-12 KS/2018:435 - 103 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Ärendets handlingar
 Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet” (dokumentet med 

föreslagna ändringar hanteras parallellt). 
 Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2018-04-26 
 Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2018-05-29
 Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2018-06-15 
 Redovisning från Moderaterna, inkommen 2018-06-28
 Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2018-06-28
 Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-06-14
 Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2018-05-02 
 Redovisning från Liberalerna, inkommen 2018-05-31

Redovisningarna finns tillgängliga i akten.
 
Ärendebeskrivning
Kommunallagens nya regler för kommunalt partistöd tillämpas från och med 
mandatperioden 2014-2018. Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska 
partiernas ställning i den kommunala demokratin (4:29 KL). Lokalt partistöd är enligt 
lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommun-
medlemmarna. 

I styrdokumentet ”Regler för det kommunala partistödet” framgår att partistödet i 
Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, 
dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. Vid 
fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837).  Mandatbundet stöd utgår under det kalenderår då 
representationen upphört.

I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat under 
det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat.

Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet under 
vardera januari och juli månader.

Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap. 31 §. 

Redovisningen ska enligt kommunallagen avse perioden 1 januari-31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg i vilket en av respektive parti 
utsedd särskild granskare ska bedöma om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren använt partistödet.
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-12 KS/2018:435 - 103 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Lagstiftaren har inte preciserat hur redovisningen ska gå till. För att underlätta redo-
visningen har därför kommunledningsförvaltningen med skrivelse till partierna bifogat 
en särskild blankett för ändamålet samt redogjort för de föreskrifter som ska beaktas. 
Som framgår av ärendets handlingar inkom redovisningarna under perioden april-juni 
2018. 

I Sveriges Kommuner och Landstings kommentarer till underlaget för regler om 
partistöd klarläggs att syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra 
underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för 
allmänhet och media. De handläggningsåtgärder som ingår i den sedvanliga 
beredningen inför ett beslut i fullmäktige bör därför ta sikte på att föreskrivna 
formkrav är uppfyllda. 

Förvaltningens bedömning
Samtliga partier har lämnat in redovisningar och intyg från granskare. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att syftet enligt kommunallagen kan anses 
vara uppfyllt och att mot denna bakgrund kan det vara rimligt att fatta beslut om 
utbetalning av partistöd för 2019 till samtliga partier. Beräkningen av det 
mandatbundna stödet är utifrån de regler gällande första året efter ett valår. 

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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Protokollsutdrag 1 (4)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 173

Övergripande plan med budget 2019-2021 (KS/2018:368)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Övergripande plan med budget 2019-2021 för Katrineholms kommun fastställs 

enligt upprättat förslag.
2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut 
på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut 
på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 584 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut 
på utestående borgensbelopp.

6. Mål för planperioden kommer att fastställas i Kommunplan 2019-2022.
7. Nämnderna senast i februari 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar 

enligt investeringsbudgeten 2019-2021. Omprioriteringar får beslutas av 
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. 
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

9. Utifrån övergripande plan med budget 2019-2021, och som utgångspunkt för 
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2019, fastställs 
ramen för KFAB till 229 724 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv 
förvaltning så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. 
Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är 
inarbetade i övergripande plan med budget 2019-2021.

10. Vid oplanerade händelser i Katrineholms Fastighet AB, kan bolaget ta i anspråk 
medel ur den buffert som 3 500 000 kr innebär, under förutsättning att samråd i 
förväg sker med ekonomichef, som godkänner och rapporterar till 
kommunstyrelsen.

11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst 
genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att 
stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.
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Protokollsutdrag 2 (4)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:
 Medel till vård- och omsorgsnämnden för bibehållen habiliteringsersättning, om 

statliga medel ej tillförs.
 Medel till vård- och omsorgsnämnden för demografi enligt 

resursfördelningsmodellen.
 Medel till Kulturnämnden för Lyckliga Gatorna, om statliga medel ej tillförs.
 Medel till kommunstyreslen för kompetensförsörjning och generationsväxling 

samt utbildningstjänster.
 Medel till kommunstyrelsen för kommungemensamma sociala aktiviteter.
2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande 

uppföljning under 2019:
Kompetensförsörjning
Skolresultat samt trygghet och säkerhet (bildningsnämnden)
Ekonomi i balans, återrapporteras kvartalsvis (socialnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden)

Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L). 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Nicklas Adamsson 
(MP). 
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Sten Holmgren (C). 
Mot beslutet reserverar sig Mica Vemic (SD). 

Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Joha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till 
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, 
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2019-2021. 
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i 
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2019-2021 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna, vilket kommunstyrelsen beslutat överlämna 
som förslag till kommunfullmäktige.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. 

Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende 
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot 
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;

kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin 
hyressättning, 
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KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med 
verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till 
kommunen vid årets slut,

en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB, 
ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt 
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver 
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer 
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret 
bär med sig extra omkostnader kan det inträffa att KFAB kan komma att behöva 
använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5 miljoner kronor 
till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av 
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning 
äventyras.

I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet 
av uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den 
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av 
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar. 

Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 16 oktober 
2018. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 22 oktober. 
Protokoll utskickas därför senare.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-18
 Övergripande plan med budget 2019-2021 med bilaga 1-5
 Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
 Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2019-2021 (finns 

tillgängligt i akten)
 Centerpartiets budgetförslag – Övergripande plan med budget 2019-2021 Nytt 

ledarskap för Katrineholm, 2018-10-23
 Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 2020-

2021 Vi sättervälförden först, 
 Liberalerna Katrineholms budgetförslag 2019-2021
 Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 

2020-2021 Ett hållbart Katrineholm

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 
Härnström (M), Ewa Callhammar (L), Nicklas Adamsson (MP), Tony Rosendahl (V), 
Sten Holmgren (C), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD) samt 
kommundirektören Sari Eriksson och ekonomi- och personalchefen Susanne 
Sandlund.
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Under överläggningen anmäler ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund 
följande två korrigeringar i ärendet:
Tjänsteskrivelsens beslutspunkt 9 – ramen för KFAB fastställs till 229 724 tkr (t:et 
sakandes i skrivelsen).
I budgetdokumentet kommer 155 000 kronor att överföras från driften under 
samhällsbyggnadsförvaltningen till driften under service- och teknikförvaltningen.

Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till Liberalerna Katrineholms budgetförslag 2019-
2021.
Sten Holmgren (C) yrkar bifall till Centerpartiets alternativa förslag till Övergripande 
plan med budget 2019-2021, Nytt ledarskap för Katrineholm.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms 
kommun 2019, med plan för 2020-2021.
Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas alternativa förslag -
Ett hållbart Katrineholm, budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 
2020-2021.
Samtliga förslag redovisas som ärendets handlingar.

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen, som
innebär att han avser att ställa proposition på ordförandens och 1:e vice
ordförandes förslag till beslut och vart och ett av Ewa Callhammar (L), Sten 
Holmgren (C), Tony Rosendahl (V) och Nicklas Adamsson (MP) yrkande. 
Styrelsen godkänner propositionsordningen.

Därefter ställer ordförande proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandes
förslag till beslut och vart och ett av Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C),
Tony Rosendahl (V) och Ylva G. Karlssons (MP) yrkande. Han finner att styrelsen 
biträder ordförandens och 1:e vice ordförandes förslag. 

Särskilt yttrande
Joha Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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Reseruation övergripande plan med budget 2019 med plan 2020 -2O2t KS/2018:368

Jag yrkade på Vänsterpartiets förslag till budget 20L9 med plan 2020 -2O2L

Då jag inte fick gehör för nde reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (vl

Katrineholm 24ltO - 2018

//L
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Katri n e h ol m 2018-10 -24

SÄnSruIr YTTRANDE

Övergripande plan med budg el 2019-2021

KS/20r8568 - 042

Tillit och trygghet!

Kristdemokraterna återkommer till novemberfullmäktige med vårt budgetförslag

2019-2021där vifortsätter att förvalta och utveckla välfärden för familjen, våra äldre &

barn.

Joha Frondelius

Kristdemokraterna

Ersätta re i kommunstyrelsen

H

v/L
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-18 KS/2018:368 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Övergripande plan med budget 2019-2021 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1. Övergripande plan med budget 2019-2021 för Katrineholms kommun fastställs 

enligt upprättat förslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på 
utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på 
utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 584 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på 
utestående borgensbelopp.

6. Mål för planperioden kommer att fastställas i Kommunplan 2019-2022.

7. Nämnderna senast i februari 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2019-2021. Omprioriteringar får beslutas av respektive 
nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande 
omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

9. Utifrån övergripande plan med budget 2019-2021, och som utgångspunkt för 
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2019, fastställs ramen 
för KFAB till 229 724 kr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv 
förvaltning så 3 500 000 kr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. 
Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är 
inarbetade i övergripande plan med budget 2019-2021.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-18 KS/2018:368 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

10. Vid oplanerade händelser i Katrineholms Fastighet AB, kan bolaget ta i anspråk 
medel ur den buffert som 3 500 000 kr innebär, under förutsättning att samråd i 
förväg sker med ekonomichef, som godkänner och rapporterar till 
kommunstyrelsen.

11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst 
genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att 
stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:

 Medel till vård- och omsorgsnämnden för bibehållen habiliteringsersättning, 
om statliga medel ej tillförs.

 Medel till vård- och omsorgsnämnden för demografi enligt 
resursfördelningsmodellen.

 Medel till Kulturnämnden för Lyckliga Gatorna, om statliga medel ej tillförs.
 Medel till kommunstyreslen för kompetensförsörjning och generationsväxling 

samt utbildningstjänster.
 Medel till kommunstyrelsen för kommungemensamma sociala aktiviteter.

2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande 
uppföljning under 2019:

 Kompetensförsörjning
 Skolresultat samt trygghet och säkerhet (bildningsnämnden)
 Ekonomi i balans, återrapporteras kvartalsvis (socialnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden)

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, 
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2019-2021. 
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i 
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2019-2021 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. 

Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende 
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot 
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;

 kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin 
hyressättning, 

 en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med 
verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till 
kommunen vid årets slut,
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TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-18 KS/2018:368 - 042 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

 en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB, 
ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt 
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver 
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer 
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär 
med sig extra omkostnader kan det inträffa att KFAB kan komma att behöva använda 
den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5 miljoner kronor till 
kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av 
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning 
äventyras.

I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av 
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den 
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av 
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar. 

Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 16 oktober 
2018. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 22 oktober. 
Protokoll utskickas därför senare.

Ärendets handlingar
 Övergripande plan med budget 2019-2021 med bilaga 1-5
 Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
 Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2019-2021 (finns 

tillgängligt i akten)

 

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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2 |  Övergripande plan med budget 2019-2021 Katrineholms kommun

Förord 
När vi nu går in i en ny mandatperiod, den tredje 

med socialdemokrater och moderater i gemensam 

majoritet, är många av de stora besluten redan 

fattade. Vi bygger nya förskolor, skolor och äldre-

boende. Katrineholms centrala delar omvandlas 

genom fler bostäder och satsningar på säkrare och 

trivsammare gatumiljöer. Planer för ytterligare 

bostadsbyggande och företagsetableringar finns 

framtagna och beslutade. Mycket är på plats eller 

på väg att komma på plats. Nu handlar arbetet till 

stor del om att klä besluten med innehåll. 

Främst i fokus framöver står att ytterligare stärka 

Katrineholms attraktionskraft, både som ort och 

som arbetsgivare. Vi ska locka folk att vilja bo  

och jobba i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder, 

starta företag och flytta företag till Katrineholm. 

Att vilja gå i förskola, skola, gymnasium och 

plugga vidare i Katrineholm. Att vilja handla, 

shoppa, gå ut och äta, gå på konferens och turista  

i Katrineholm. Att vilja vara med i föreningar,  

ta del av kulturlivet, idrotta och vara ute i den 

vackra naturen i Katrineholm. Och att vilja ta del 

av allt annat som vår kommun har att erbjuda. 

Både när det gäller näringsliv och bostadsbyggande 

är det tydligt att Katrineholm växer tillsammans 

med Stockholm. Katrineholm börjar bli det som vi 

har pratat om; en attraktiv ort i Stockholms närhet. 

Eller omvänt; genom bättre pendlingsmöjligheter 

och sena tåg på helger börjar Stockholm bli en 

attraktiv ort i Katrineholms närhet.  

Mycket talar för att den positiva utvecklingen för 

Katrineholm kommer att fortsätta. Samtidigt som 

Katrineholm redan ligger bra till i näringslivs-

rankingen i Sverige satsar vi nu offensivt för att 

klättra ytterligare, bland annat genom tillsättningen 

av en näringslivschef med ett helt nytt uppdrag. 

Skolresultaten behöver förbättras och det pågår ett 

intensivt utvecklingsarbete i skolan som nu börjar 

ge effekt. Det finns överlag ett starkt driv inom 

väldigt många områden, kommunens verksamheter 

utvecklas kontinuerligt och får goda omdömen i 

jämförelser och utvärderingar. Kommunen jobbar 

också aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, 

med fokus både på att behålla befintliga medarbe-

tare och attrahera nya för att säkra kompetens-

försörjningen. 

Samtidigt finns utmaningar längs vägen som vi 

kommer behöva hantera. Vi går in i en period av 

osäkerhet, inte minst när det gäller det politiska 

läget på nationell nivå. Kommunens ekonomi 

påverkas i hög grad av de beslut som en ny 

regering kommer fatta om riktade och generella 

statsbidrag. Vi står också inför en annalkande låg-

konjunktur. Utgångsläget inför planperioden är 

vidare att ett par av kommunens nämnder för 

närvarande inte är i ekonomisk balans. 

På lite längre sikt kommer den största utmaningen 

vara att kunna behålla den kvalitet som vi har idag 

i kommunens verksamheter när volymerna ökar. 

Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär 

att allt färre i yrkesverksam ålder ska klara välfär-

den för allt fler barn och äldre. Effektiviseringar 

kommer att krävas, såväl i Katrineholm som i alla 

andra kommuner.  

Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar vi 

förutsättningar för fortsatt tillväxt i Katrineholm. 

Genom att hålla i ekonomin och lägga kraft på att 

utveckla smartare arbetssätt, bland annat genom 

digitalisering, bygger vi en mer kostnadseffektiv 

organisation. På så sätt kommer Katrineholms 

kommun ha ett bättre utgångsläge än många andra 

när volym- och kostnadsökningarna kommer. 

 

 

Göran Dahlström (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Lars Härnström (M) 

Kommunstyrelsens vice ordförande 
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4 |  Övergripande plan med budget 2019-2021 Katrineholms kommun

INLEDNING 
Kommunens långsiktiga planering styrs av 

kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv & 

lust, översiktsplanen samt den kommunplan som tas 

fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger 

till grund för varje års planerings- och uppföljnings-

process under mandatperioden. För närvarande pågår 

arbetet med att ta fram kommunplanen för den nya 

mandatperioden. De resultatmål som ska vara 

styrande för nämnder och bolag under kommande år 

kommer att anges i Kommunplan 2019-2022, som 

beräknas fastställas av kommunfullmäktige i januari 

2019. Därför finns det i föreliggande dokument inte 

några resultatmål angivna för planperioden. 

Nämnder och bolag har i enlighet med kommun-

styrelsens planeringsdirektiv (KS 2018-04-25, § 64) 

inkommit med underlag för beredningen av 

kommunens övergripande plan med budget. 

Nämndernas planer med budget kommer fastställas 

efter att kommunfullmäktige har beslutat om 

övergripande plan med budget i november och 

kommunplanen i januari. Det är de nya nämnderna 

som tillträder vid årsskiftet som ska fastställa 

nämndens plan med budget för 2019. Detta bör ske 

senast i februari 2019. Resultatmålen i Kommunplan 

2019-2022 ska ligga till grund för nämndernas planer 

med budget. 

I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig  

bild av de förutsättningar som påverkar kommunens 

planering och budget. Med utgångspunkt från de sju 

målområdena i kommunplanen för 2015-2018 

redovisas förutsättningar och satsningar inför den 

kommande planperioden. Avsnittet räkenskaper 

innehåller drift- och investeringsbudget, resultat-

räkning, balansräkning samt kassaflödesanalys. 

Därefter anges de särskilda uppdrag som ges till 

nämnderna inför kommande år. 

I bilaga 1 finns ekonomi- och upphandlings-

avdelningens förteckning över genomförda ram-

justeringar under beredningsprocessen. Under 2019 

får några nämnder tillfälliga ramförstärkningar som 

inte påverkar ramarna för resten av planperioden. 

Dessa redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 finns en sam-

manställning över fonderade medel. En kortfattad 

redogörelse av utveckling och prognoser för ett antal 

volymmått finns i bilaga 4. I bilaga 5 finns ett presen-

tationsmaterial ”Attraktionskraft & kompetensförsörj-

ning – Ett starkare Katrineholm. Ett axplock ur sats-

ningar och investeringar 2019-2021”. 

Samhällsekonomiska 
förutsättningar 

Det parlamentariska läget efter höstens riksdagsval 

gör att regeringens budgetproposition kommer att 

komma senare än vanligt. Om det inte är valår lämnar 

regeringen budgetpropositionen till riksdagen senast 

den 20 september. Vid valår kan det dröja till den 

15 november. Vilka som bildar regering påverkar 

samtidigt innehållet i statens budget. Detta innebär en 

osäkerhet om vilka de ekonomiska förutsättningarna 

är för landets kommuner framöver och när de 

kommer att komma.  

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur men 

enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

förväntas högkonjunkturen att kulminera 2019. 

Tillväxten i omvärlden förväntas förstärkas 2019, 

vilket gynnar svensk export, samtidigt som den 

inhemska efterfrågan försvagas. Sammantaget inne-

bär det att svensk BNP växer något långsammare 

2019 jämfört med 2018. Högkonjunkturen når då sin 

topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar 

minska. Antalet arbetade timmar förväntas inte öka 

2019, vilket medför en snabb uppbromsning av 

skatteunderlagstillväxten.  

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 

löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal 

som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer 

och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska 

inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed 

dröja med att höja styrräntan till i början av 2019.  

På grund av utvecklingen av de arbetade timmarna 

och lönenivåerna, prognostiseras en svagare 

utveckling av skatteunderlaget år 2019 och 2020 än 

tidigare. Det innebär att ett betydande glapp riskerar 

att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de 

kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg 

som den snabba befolkningsutvecklingen i Sverige 

för med sig. 2021 års skatteunderlagstillväxt väntas 

öka i linje med ett historiskt genomsnitt på grund av 

en viss, men liten, ökning av arbetade timmar samt 

måttliga höjningar av löner och pensioner. 

Under 2019 förväntas investeringarna inte öka lika 

mycket i riket som de senaste åren. Det är framförallt 

bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre 

växer i samma takt som tidigare. Även hushållens och 

kommunsektorns konsumtion ökar långsammare. 
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Andelen äldre och andelen barn och unga ökar snabbt 

i Sverige och glappet mellan dessa grupper och de i 

yrkesverksam ålder blir större. Andelen personer över 

80 år ökar snabbast både de närmsta fem och tio åren 

och det är också den åldersgrupp som har de största 

behoven per invånare i kommuner och landsting. 

Personer i yrkesverksam ålder, de som bidrar till den 

största delen av skatteintäkterna, är den åldersgrupp 

som förväntas öka långsammast. Det innebär att färre 

ska försörja fler. 

Finansiering av välfärden och kompetensförsörjning 

kommer att vara den största utmaningen för offentlig 

sektor de kommande åren. Dessutom har välfärden 

stora investerings- och rekryteringsbehov även om 

man bortser från den demografiska utvecklingen. 

SKL menar, i sin ekonomirapport från maj 2018,  

att dessa utmaningar kräver högre nivåer av generella 

statsbidrag, samverkan mellan olika kommuner, för-

längt arbetsliv, heltid som norm, samt teknikutveck-

ling om kvaliteten i välfärden ska kunna bibehållas. 

Katrineholms kommun 

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse 

för bedömningen av framtida behov inom kommu-

nens olika verksamheter. Diagrammet ovan visar 

Statistiska centralbyråns (SCB) prognos avseende 

befolkningens utveckling i Katrineholm under de 

närmaste tio åren, uppdelad i sex ålderskategorier. 

Prognosen baseras på antaganden om antal födda och 

avlidna samt in- och utflyttning.  

Både antalet barn i förskoleålder 0-5 år, och i grund-

skoleålder 6-15 år kommer att öka under perioden. 

Den tidigare minskningen inom gymnasiet har 

stannat av och antalet 16-18 år har en mindre ökning. 

Antalet 65-74 åringar minskar något under perioden. 

Antalet 75-84 åringar kommer att öka kraftigt 2019 

och framåt, med cirka 100 personer per år. Antalet 

som är 85 år eller äldre är relativt oförändrat under de 

närmaste åren. 

Katrineholms kommun står inför stora utmaningar, 

framförallt vad gäller ekonomi i balans och kompe-

tensförsörjning. Allt fler invånare väljer att bosätta 

sig i kommunen och fler företag har valt att etablera 

sig i kommunen. En växande befolkning medför ett 

ökat behov av välfärdstjänster, men också ökade 

förväntningar på bland annat friluftsliv, rekreation, 

goda kommunikationer och lättillgänglig service.  

För att möta behovet av kommunal service behöver 

kommunen nyanställa fler medarbetare, i konkurrens 

med övriga kommuner, samtidigt som befolkningen i 

yrkesverksam ålder ökar i en långsammare takt än 

barn och ungdomar samt äldre.  

Tillväxt är en förutsättning för utveckling, men inne-

bär samtidigt kostnadsökningar. Delårsrapporten 

visar att kostnaderna under 2018 ökat i en betydligt 
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högre takt än intäkterna. För att bibehålla och 

förbättra kommunens ekonomiska förutsättningar 

krävs en tydligare ekonomistyrning med effektivi-

seringar, prioriteringar, otraditionella lösningar och 

att tekniska lösningar används fullt ut. 

Ekonomiska ramar 

I den övergripande planen med budget fastställs 

kommunens övergripande driftbudget 2019 med plan 

för 2020-2021. I bilaga 1 förklaras de ändringar som 

skett i nämndernas ramar. Utgångspunkten för drifts-

budgeten är flerårsplanen 2019-2020 som fastställdes 

av kommunfullmäktige i november 2017, samt plane-

ringsdirektivet för 2019 som fastställdes av kommun-

styrelsen i april 2018.  

Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska 

justeringar, nya skatteintäktsprognoser samt med 

justeringar under majoritetsberedningen. Den 

övergripande planen med budget innehåller också 

kommunens investeringsbudget 2019-2021. 

Investeringsbehoven i kommunen är fortsatt höga. 

Finansiering 

Finansieringen av kommunens verksamhet sker 

främst genom skatteintäkter, statsbidrag, fastighets-

avgift samt avgifter som brukare betalar för äldre-

omsorg, barnomsorg, med mera. 

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning 

används SKL:s senaste skatteprognos från september 

2018. Kommunens intäkter är beräknade på 34 350 

invånare för 2019, 34 600 invånare för 2020 och 

34 850 invånare för 2021.  

Beslut om regionbildning innebär att ansvar och 

kostnader förs över till den nya regionen, med en 

skatteväxling om 6 öre. 

Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt 

fastställda principer. Detta innebär att dotterbolagens 

lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen. 

Bolagen betalar en borgensavgift om 0,3 procent på 

det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning 

utifrån den borgen som kommunen har utställt i dags-

läget, uppgår därmed den budgeterade intäkten till 

cirka 5,2 miljoner kronor. 

Resursfördelning utifrån demografi 

Kommunen använder sig av en resursfördelnings-

modell som tar hänsyn till volymförändringar inom 

förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldre-

omsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad  

per individ i de olika verksamheterna och ska hantera 

volymförändringar mellan åren.  

I tabellen nedan framgår prognostiserade volym-

förändringar inom förskola, skola och äldreomsorg.  

Som underlag används SCB:s befolkningsprognos 

(mars 2018) för antal individer i respektive ålders-

kategori, med justeringar utifrån faktiskt utfall för 

tidigare år. Syftet är att på ett mer rättvisande sätt 

spegla den utveckling som förväntas i Katrineholms 

kommun.  

 Budget 
2018 

Prognos 
2019 

Effekt 
2019 (tkr) 

Förskola och skola    

Förskola inkl. pedagogisk omsorg 1 917 1 965 4 646 

Förskoleklass 406 424 977 

Grundskola 1-6 2 352 2 386 2 316 

Grundskola 7-9 1 218 1 228 735 

Totalt grundskola 3 977 4 038 4 028 

Gymnasieskola* 1 253 1 294 429 

Totalt skola 7 147 7 297 9 102 

Äldreomsorg    

Ålder 65 -79 5 768 5 848 1 542 

Ålder 80 -89 1 707 1 723 1 909 

Ålder 90 - 404 420 4 683 

Totalt äldreomsorg 7 879 7 990 8 135 

TOTALT 15 026 15 288 17 237 

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet 

Den gällande resursfördelningsmodellen mellan 

kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger 

på samma princip som används mot de fristående 

verksamheterna. Det totala bidraget per barn/elev 

inom förskolan och grundskolan har delats upp i en 

grunddel, ett tilläggsbidrag (som efter bedömning av 

elevhälsan fördelas till barn i behov av särskilt stöd) 

samt en del för modersmålsundervisning. För bidra-

get inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris 

mellan kommunens gymnasieprogram och köpta 

platser.  

Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen används 

underlag från kostnadsutjämningsmodellen.  

Personal 

För löneökningar avsätts medel motsvarande 

2,0 procent 2019 och 2,5 procent per år för perioden 

2020-2021.  

Kostnader för verksamhetslokaler 

Lokalkostnadsökningar som är hänförliga till investe-

ringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler och är beslutade 

under 2017 och för 2018 är inräknade i driftsbud-

geten. För lokalkostnadsökningar avseende lokaler 

som inte ägs av KFAB och KIAB finns inga medel 

avsatta i driftsbudgeten.  

Övriga pris- och kostnadsökningar 

I driftsbudget finns inga medel avsatta till generella 

pris- eller kostnadsökningar, med undantag för en 

justering när det gäller ökade livsmedelspriser. 

Eventuella övriga pris- och kostnadsökningar ska 

hanteras inom ram av nämnderna genom 

effektiviseringar.  
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Organisationsöversikt 

Kommunkoncernen 

 
 

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent  

och för delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag. 
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation 

 

Förkortningar 

KS Kommunstyrelsen VIAN Viadidaktnämnden 

BIN Bildningsnämnden VON Vård- och omsorgsnämnden 

BMN Bygg- och miljönämnden KFAB Katrineholms Fastighets AB 

KULN Kulturnämnden KIAB Katrineholms Industrihus AB 

STN Service- och tekniknämnden KVAAB Katrineholm Vatten och Avfall AB 

SOCN Socialnämnden VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst 
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TILLVÄXT, JOBB & EGEN 
FÖRSÖRJNING 
 

 

Förutsättningar och prioriteringar 

Fortsatt befolkningstillväxt 

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter.  

Under det första halvåret 2018 ökade befolkningen 

med 116 personer och vid halvårsskiftet hade 

kommunen 34 249 invånare.  

För att nå målet om 40 000 invånare år 2030 krävs 

såväl nya bostäder som nya arbetsplatser. God till-

gång på mark för bostäder och företagsetableringar  

är avgörande för den fortsatta tillväxten. Planbered-

skapen för nya bostäder och etableringar har ökat 

men behov finns av att ta fram planer på fler platser 

för kunna erbjuda ett varierat utbud och att säkra 

tillången på mark för etableringar. Att ta fram tomter 

som kan tillföras tomtkön är också prioriterat.  

Befolkningstillväxten ställer även krav på planering 

för verksamhetslokaler så som förskolor, skolor och 

äldreboenden. Ett arbete pågår för att ta fram lämp-

liga platser för framtida verksamhetslokaler, som 

kommer att leda till nya planuppdrag under 2019. 

Växande och mångsidigt näringsliv 

Katrineholm står sig bra i näringslivsrankingen och 

har visat på stora förbättringar sett över en längre 

period. Årets undersökningar kring företagsklimat 

och kundnöjdhet visade dock på en viss nedgång. 

Arbetet framåt syftar till att ytterligare förbättra 

servicen i samtliga delar, med särskilt fokus på 

handläggningstider och kommunikationen med 

näringslivet. En näringslivschef har tillsatts för att 

driva utvecklingsarbetet. 

Kommunen fortsätter också att utveckla samarbetet 

med Stockholm Business Alliance (SBA). Genom  

att vara en aktiv part i samarbetet inom Stockholms-

regionen, som har brist på marktillgångar, kan 

fördelar dras av Katrineholms gynnsamma läge. 

Samarbetet inom SBA fokuserar både på att attrahera 

utländska investeringar till regionen och på att 

förbättra servicen till företagen på hemmaplan. 

Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är ett strate-

giskt viktigt område för att skapa förutsättningar för  

 

 

 

 

nyetableringar och nya arbetstillfällen. Utveckling av 

tåglinjer är fortsatt prioriterat.  

Skolans arbete för att stimulera flickors och pojkars 

kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap 

fortsätter, bland annat genom gymnasieskolornas 

samarbete med Ung Företagsamhet. Katrineholms 

kommun kommer att arrangera den regionala UF-

mässan även 2019. 

Landsbygdsutveckling och bredband 

Ökad samhällsservice på landsbygden är strategiskt 

viktigt för att nå uppsatta mål för tillväxt och 

inflyttning till landsbygden. Servicepunkter har 

inrättats i Julita, Valla och Björkvik och under 2019 

fortsätter arbetet med att utveckla dessa, tillsammans 

med lokala aktörer. 

Katrineholms kommun investerar 50 miljoner kronor 

under fem år i bredbandsutbyggnad på landsbygden, 

med målsättningen att 95 procent av alla hushåll och 

företag ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband 

senast 2020. Satsningen inleddes 2015 och bedöm-

ningen nu är att målet kommer att kunna nås tidigare 

än 2020 och att ännu fler kommer att kunna omfattas. 

Tillgång till bredband av hög kvalitet är en förutsätt-

ning för företagande och sysselsättning, men också 

för att förenkla vardagen för invånare och företag.  

Ökad egen försörjning 

Kommunens studie- och yrkesvägledning är ett 

viktigt verktyg för att ge unga möjlighet att fatta väl 

övervägda studie- och yrkesval. Idag finns ett ökat 

behov av stöd för att hitta rätt i utbudet av utbild-

ningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer.  

Riksdagen har fattat beslut om att återinföra obligato-

risk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 

och 9 samt 10 i specialskolan. Prao kan vara ett 

effektivt verktyg för att stärka arbetslivsanknytningen 

i skola och för att lära sig mer om arbetsmarknaden. 

Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt.  

För att öka möjligheterna för unga att ta sig in på 

arbetsmarknaden och prova på olika yrken fortsätter 
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kommunen också satsningen på att erbjuda alla 

ungdomar feriejobb efter första året på gymnasiet. 

Arbetslösheten i Katrineholm är fortsatt högre än 

genomsnittet för riket. Antalet hushåll med försörj-

ningsstöd har minskat men bidragstiden tenderar att 

bli allt längre för vissa grupper. De hushåll som 

fortsatt söker försörjningsstöd står längre ifrån 

arbetsmarknaden. Katrineholm är en av de kommuner 

som har högst andel barn som lever i familjer med en 

ekonomiskt utsatt situation. Även antalet skuldsatta 

hushåll ökar, vilket ökar behoven av budgetrådgiv-

ning och skuldsanering. 

Fler av de katrineholmare som idag är i behov av 

försörjningsstöd behöver komma vidare till egen 

försörjning. Ett uppdrag ges därför till socialnämnden 

och viadidaktnämnden att, med utgångspunkt från 

den utredning som genomförts under 2018 för att 

stärka arbetsmarknadsperspektivet i kommunens 

arbete med försörjningsstödstagare, öka övergången 

till egen försörjning bland kvinnor och män som har 

försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras i samråd 

med näringslivschefen.  

Regeringens strategi för att motverka segregation 

innebär att ett årligt stöd kommer betalas ut till 

Katrineholms kommun, som är en av 32 utpekade 

kommuner med socioekonomiska utmaningar. Stödet 

planeras att användas för att stärka arbetet för ökad 

egen försörjning. Det kommer också användas för att 

främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och 

unga samt åtgärder för en trygg offentlig miljö. 

Reformtakten inom vuxenutbildning och 

arbetsmarknadsinsatser är hög. De senaste årens 

reformer har gett kommunerna en utökad roll i 

genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. 

Bedömningen är att denna utveckling, med ökade 

krav på kommunal medverkan, kommer att fortsätta 

under kommande år. I januari 2019 lämnar Arbets-

marknadsutredningen sitt slutbetänkande.  

Regeringen har gjort en avsiktsförklaring att införa så 

kallade etableringsjobb, en ny subventionerad anställ-

ningsform för att få nyanlända och långtidsarbetslösa 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Formerna är 

under utredning men ett av de bärande inslagen är att 

individer med etableringsjobb ska ges möjlighet att 

delta i sfi och annan vuxenutbildning. 

Med stöd av Delegationen för unga och nyanlända till 

arbete har en lokal överenskommelse slutits med 

Arbetsförmedlingen om att främja nyanlända vuxnas 

etablering på arbetsmarknaden genom samverkan 

kring lokala jobbspår.  

Två EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt fortsätter 

under 2019, KVISK (Kreativa vägar till integration 

och sysselsättning genom kultur) och MIKA (Mat 

och integration i Katrineholm). 

Ny i Sverige och i kommunen 

Mot bakgrund av tidigare års höga mottagande 

kommer inga nyanlända att anvisas till kommunen 

under 2019. Bosättning av nyanlända väntas ändå ske 

genom familjeåterförening för ensamkommande 

barn/ungdomar och eget boende enligt EBO-lagen.  

Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) har föreslagit 

att kommunerna ska få en större roll i mottagandet av 

asylsökande samtidigt som ersättningssystemet till 

kommunerna förändras 2020. Utredningen föreslår 

också att eget boende (EBO-lagen) begränsas. 

Inom sfi har antalet elever ökat kraftigt sedan 2016, 

vilket tillsammans med en sjunkande måluppfyllelse 

inneburit stora utmaningar för verksamheten. 

Åtgärder har vidtagits för att öka förutsättningarna för 

att fler elever ska nå målen. En utmaning framöver är 

att hantera de behov av extra stöd och anpassat inne-

håll som bland annat följer av utbildningsplikten, de 

lokala jobbspåren och införandet av etableringsjobb. 
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ATTRAKTIVA BOENDE- OCH 
LIVSMILJÖER 
 

 

Förutsättningar och prioriteringar 

Ökat bostadsbyggande 

Katrineholm är en attraktiv kommun att bosätta  

sig i och det finns en stor efterfrågan på bostäder.  

I översiktsplanen finns målet att det fram till 2030 ska 

byggas 4 000 nya bostäder, varav 1 000 på landsbyg-

den. Under 2019 kommer underlag tas fram för den 

aktualitetsprövning som ska göras av översiktsplanen 

varje mandatperiod. Samtliga samhällsfunktioner 

behöver finnas med i den strategiska planeringen.  

Det är hög fart på bostadsbyggandet. Efterfrågan på 

byggbar mark finns hos entreprenörer både i och 

utanför kommunen och gör att nya detaljplaner 

behöver tas fram. Fler detaljplaner, utökad exploate-

ringsverksamhet och hög aktivitet inom byggsektorn 

ställer stora krav på en effektiv och serviceinriktad 

plan- och bygglovshantering. Att säkerställa kompe-

tensförsörjningen och fortsätta satsningen på digitali-

sering inom detta område är därför strategiskt viktigt. 

Även KFAB fortsätter att genomföra och planera för 

framtida nybyggnationer. I kvarteret Hästen kommer 

den sista etappen, som omfattar 54 lägenheter, att stå 

klar för inflyttning i början av 2019. I kvarteret 

Ekorren pågår ombyggnation av Björkbacken till fem 

lägenheter som beräknas vara klara hösten 2019. 

Arbetet sker i samarbete med byggnadsantikvarie och 

elever från Duveholmsgymnasiets byggprogram.  

I kvarteret Pantern kommer ett hyreshus med 29 

lägenheter byggas med beräknad inflyttning våren 

2020. Därefter har KFAB planer på byggnation av  

60 lägenheter i kvarteret Humlen och 80 lägenheter i 

kvarteret Vitsippan.  

Trots ökat bostadsbyggande gör den stora efterfrågan 

på bostäder att det kan vara svårt att komma in på 

bostadsmarknaden. Det finns behov av fler bostäder 

för individer och familjer i utsatta situationer. Bristen 

på bostäder försvårar situationen för bland annat barn 

i trångbodda familjer, kvinnor som är utsatta för rela-

tionsvåld och personer med psykisk ohälsa. Bostads-

situationen bidrar till utanförskap och medför kostna-

der för kommunen för tillfälliga boendelösningar.  

 
 
 
Attraktiv stadsmiljö  

Under 2019 fortsätter omvandlingen av den tidigare 

genomfarten till ett nytt stråk genom Katrineholm. 

Genom denna satsning, som till stor del finansieras 

genom statsbidrag, skapas nya förutsättningar för 

attraktiva boende- och livsmiljöer i Katrineholms 

centrala delar.  

Under 2019 fortsätter också arbetet med den offent-

liga gestaltningen enligt plan. Förutom konstverk 

kopplade till olika byggprojekt planeras en ny mural-

målning. Genom årliga investeringar har Katrine-

holms kommun under en lång rad av år aktivt 

prioriterat att göra staden mer attraktiv genom 

konstnärlig utsmyckning. Arbetet för skapa ökad 

trygghet och trivsel fortsätter också genom förbättrad 

belysning av parker, gator, gång- och cykelvägar. 

Genom en tillbyggnad kommer restaurangen i 

Stadsparken att kunna ta emot fler gäster och bli en 

ännu attraktivare mötesplats. För att öka servicen vid 

större arrangemang kommer också en offentlig toalett 

att byggas i Stadsparken.  

Den omfattande omvandlingen av Sveaparken till en 

plats för lek och rekreation för katrineholmare i alla 

åldrar färdigställs under nästa år. 

Det nya parkeringshuset som ska byggas på Norr vid 

Katrineholm Central kommer att förbättra och 

underlätta för pendlare men också bidra till att fler 

parkeringsplatser frigörs för besökare som kommer 

till centrum för handel och upplevelser.  

Säker och funktionell infrastruktur 

Översiktsplanen ligger till grund för prioriteringarna 

av infrastrukturinvesteringar under planperioden. 

Satsningar på tillgänglighet och trygghet får stort 

utrymme men även miljö- och gestaltningsåtgärder är 

prioriterade.  

Katrineholms nya stråk kommer att vara den högst 

prioriterade infrastruktursatsningen under nästa år. 

Andra större investeringsprojekt under planperioden 

är bland annat färdigställande av Drottninggatan, 

omvandling av Bievägen till stadsgata när norra 
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stadsdelen byggs ut samt en cirkulationsplats där 

riksväg 52 möter Värmbolsvägen. Satsningen på 

asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter också. 

Under planperioden avsätts 7 miljoner kronor årligen 

i investeringsmedel för beläggningsytor.  

Kollektivtrafiken har stor betydelse för kommunens 

och näringslivets möjligheter att rekrytera kompetent 

arbetskraft. För invånarna är kollektivtrafiken 

avförande för tillgång till en större arbetsmarknad, 

möjligheter till högre studier och tillgång till fritids- 

och nöjesutbud på andra orter.  

För att göra det lättare att ta del av nöjesutbudet i 

Stockholm finns det i den nuvarande kommunplanen 

en målsättning att det åter ska gå att ta ett sent tåg 

från Stockholm till Katrineholm. Från och med den 

14 december 2018 börjar det gå tåg från Stockholm kl 

23:34 på fredagar och lördagar.  

Kommunen fortsätter satsningen att ge alla invånare 

65 år eller äldre avgiftsfria bussresor även under 

sommaren 2019. 

För att underlätta för livs- och arbetsplanering behövs 

ett robust trafiksystem med tillräcklig turtäthet och 

kontinuitet i tidsavgångar. Det regionala utvecklings-

samarbetet kring infrastruktur och kollektivtrafik 

kommer att intensifieras under kommande år. Bland 

annat ska kommunerna i Sörmland tillsammans med 

landstinget införskaffa egna fordon för regional 

tågtrafik. 
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UTBILDNING 
 

 

Förutsättningar och prioriteringar 

Utbyggnad av förskolan och skolan 

Antalet barn i förskolan beräknas öka i något lägre 

takt än tidigare 2019. Förskolan kommer att fortsätta 

att byggas ut för att de nya barnen ska få plats men 

ambitionen är också att utbyggnaden ska kunna bidra 

till att minska antalet barn per avdelning. En upp-

datatering av den långsiktiga planen för utbyggnad  

av förskolan visar att det finns behov av 100 nya för-

skoleplatser till 2020 och ytterligare 40 platser till 

2025. Störst behov av utbyggnad finns i norra och 

östra stadsdelarna. Under 2019 öppnas två nya avdel-

ningar vid förskolan Karossen. En helt ny förskola 

med plats för 120 barn, Karamellen, byggs bredvid 

Östra skolan. Den tillfälliga förskolan Junibacken ska 

också byggas om för att bli permanent.  

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka 2019. 

Detta är en naturlig följd av att antalet födda barn har 

ökat och att dessa större årskullar flyttas upp till 

skolan med start 2018 och framåt. Även antalet elever 

i gymnasieskolan beräknas öka något under 2019.  

I och med att antalet barn och elever ökar får bild-

ningsnämnden en ramförstärkning om 9,1 miljoner 

kronor 2019 genom kommunens resursfördelnings-

modell. 

För att möta ett ökat elevantal fram till 2030 och sam-

tidigt skapa en modern skolmiljö har beslut fattats om 

att bygga två nya grundskolor. Under 2019 fortsätter 

också planeringen för att bygga ut 

Sandbäcksskolan.Kunskapsskolan har aviserat att de 

har för avsikt att utöka verksamheten i Katrineholm 

från höstterminen 2019, vilket om så sker påverkar 

elevantalen inom den kommunala skolan. 

Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan  

Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att höja 

skolresultaten i Katrineholm, som nu börjar få tydlig 

effekt. Katrineholms förskolor och skolor befinner sig 

i en spännande utvecklingsfas som ställer stora krav 

på organisationen. I skolplanen för Katrineholms 

skolor, som ska vara vägledande i arbetet för att 

utveckla kommunens förskolor och skolor, lyfts fyra 

områden fram som extra viktiga; språk och matema-

tik, likvärdig utbildning, individen i fokus samt 

demokrati och värdegrund. Under läsåret 2018/2019 

kommer digitalisering, värdegrund samt kunskaper  

 

 

 

och resultat att stå i fokus för bildningsförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete. 

Språk och matematik är prioriterat i alla delar av 

verksamheten, från förskola till gymnasieskola.  

Insatser för nyanländas lärande är ett utvecklings-

område som kommer prioriteras under 2019. I flera 

årskurser har betygsresultaten i matematik, svenska 

och svenska som andraspråk förbättrats men insatser 

behövs för att ännu fler elever ska klara målen. Under 

2019 behöver insatser prioriteras för de enheter, 

grupper eller enskilda elever där resultaten är lägst.  

Analysen av alla elevernas utveckling från årskurs 1 

har utveckats på övergripande nivå. Alla rektorer på 

grundskolan gör nu också betygsprognoser inför 

betygssättningen. Sammantaget ger detta en tydligare 

bild över elevernas utveckling och förbättrar 

möjligheterna att i ett tidigt skede sätta in rätt insatser 

för respektive årskurs och ämne. I arbetet ingår även 

jämställdhetsanalyser. 

Katrineholms kommuns satsning Vår digitala resa 

har bland annat inneburit att samtliga elever och 

pedagoger nu har tillgång till personliga digitala 

verktyg. Kommunen avsätter årligen 9 miljoner 

kronor i investeringsmedel och under 2019 fortsätter 

arbetet med bland annat fortbildningsinsatser för att 

stärka personalens digitala kompetens.  

Under 2018 har en rad utvecklingsområden inom 

förskolan identifierats och en handlingsplan tagits 

fram som syftar till att förbättra arbetsmiljön för barn, 

personal och chefer och att stärka kvaliteten i 

verksamheten. 

Arbetet med att formalisera samverkan mellan 

förskola och bibliotek beräknas vara färdigt till 2019. 

Syftet är att skapa en stabil, långsiktig och kvalitativ 

verksamhet. Även den fortsatta utvecklingen av 

skolbiblioteksverksamheten är ett gemensamt ansvar 

för bildningsförvaltningen och Katrineholms 

bibliotek. 

Fortsatta insatser för att säkra kompetensförsörj-

ningen i förskola och skola har hög prioritet 2019.  

Bristen på behöriga lärare och förskolärare förväntas 

öka de kommande åren. Samarbete pågår med flera 

universitet och högskolor kring bland annat vidare-

utbildning och praktikplatser. Bildningsnämnden 
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fortsätter också att satsa på kompetensutveckling 

inom bristområden genom att förstärka det statliga 

lärarlyftet, som ger möjlighet att studera med till viss 

del bibehållen lön.  

Trygga barn och ungdomar som mår bra 

I januari 2019 öppnar den nya familjecentralen, en 

viktig satsning för att stärka det förebyggande arbetet 

för barn, unga och familjer i Katrineholm. Inom 

familjecentralen, som kommer att ligga i de lokaler 

som Nävertorps vårdcentral haft tidigare, kommer 

öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barna-

vårdscentral samverka.  

En plan för att förbättra studieron ska tas fram.  

Undersökningen Liv & Hälsa ung visar att många 

flickor och pojkar i kommunens skolor inte upplever 

studiero, även om resultaten visar på en förbättring 

jämfört med förra undersökningen. Arbetet kring 

studiero är ett led i att främja trygghet, trivsel, 

psykisk hälsa och jämställdhet i skolan. 

Bildningsnämnden har sett en tendens att allt fler 

elever är i behov av särskilt stöd i någon form och att 

fler elever lyfts ut från kommunens ordinarie skolor. 

Antalet beviljade tilläggsbelopp har ökat och en 

resursskola har skapats. Ett arbete behövs nu för att 

skapa en likvärdig skola där fler elever kan finnas i 

de ordinarie skolorna och där även fler elever som 

mottagits i särskolan kan finnas integrerade. 

Samarbetet med skolan är mycket viktigt för social-

förvaltningen när det gäller att möta upp barn och 

unga som befinner sig i riskzon för att hamna i utsatta 

sociala situationer, exempelvis när det gäller hemma-

sittare. Även behovet av SkolFam (systematiskt 

arbete med placerade barns skolgång) har ökat, men  

i dagsläget finns inte möjlighet att ta emot fler elever 

då arbetet sker inom ordinarie verksamhet. Ett ut-

vecklingsarbete har startats när det gäller att stärka 

skolgången för ensamkommande barn och unga 

placerade i nätverkshem, familjehem hos släktingar.  

Satsningarna på att förbättra utemiljöerna vid 

kommunens förskolor och skolor fortsätter. Under 

planperioden kommer också allaktivitetsplaner att 

byggas vid Sandbäcksskolan och på Norr. För att 

bidra till att elever mår bra, trivs i skolan och får 

bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen ska 

också måltidspedagogiken på kommunens skolor 

fortsätta att utvecklas. Skollunchen schemaläggs och 

blir därmed obligatorisk.  

Höjd utbildningsnivå 

Behovet av och efterfrågan på utbildning för vuxna 

ökar. Under de senaste åren har vuxenutbildningen 

mött utmaningar i form av snabba förändringar av 

statliga regelverk och statsbidrag samtidigt som 

verksamhetsvolymerna har ökat kraftigt. Det sker en 

förskjutning inom arbetsmarknadspolitiken där 

vuxenutbildning ges allt större vikt. Bedömningen är 

att utvecklingen med nationella beslut som på olika 

sätt påverkar den kommunala vuxenutbildningen 

kommer att fortsätta under planperioden. Ett exempel 

är de nya etableringsjobben som ska gå att kombinera 

med studier inom komvux.  

Under 2019 kommer utvecklingen av Viadidakts 

lärcentrum för kommunal vuxenutbildning fortsätta. 

Att alla lärare inom komvux är behöriga ger goda 

förutsättningar för verksamheten. Allt fler elever 

inom vuxenutbildningen önskar läsa på distans, vilket 

kan återspegla ett ökat behov av att kunna kombinera 

studier med förvärvsarbete. Detta medför en risk för 

fler studieavbrott och försämrad måluppfyllelse. 

Viadidakt ska se över möjligheten att erbjuda mer 

utbildning på kvällstid som ett alternativ till distans-

studier. Möjligheterna till platsbunden handledning 

för de som läser på distans utvecklas också. 

För att kunna få statsbidrag för yrkesvuxutbildningar, 

som ger möjlighet att läsa in en gymnasial yrkesut-

bildning, ställs krav på kommunal medfinansiering. 

Katrineholms kommun avsätter 2 miljoner kronor för 

yrkesvux 2019.  

I januari väntas beslut om ansökningar gällande start 

av tre nya yrkeshögskoleutbildningar. Även samver-

kan med universitet och högskolor ska utvecklas för 

att ytterligare förbättra förutsättningarna för högre 

studier från hemorten. 
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OMSORG & TRYGGHET 
 

 

Förutsättningar och prioriteringar 

Utbyggnad av omsorgen  

Befolkningsprognoserna visar att Katrineholm,  

liksom Sverige som helhet, kommer få allt fler äldre 

invånare. Antalet personer med demenssjukdom ökar 

också i takt med att fler människor lever längre.  

Byggnationen av Dufvegården, ett nytt särskilt 

boende för äldre med 96 platser, har påbörjats. Redan 

nu finns behov av att omvandla vårdboendeplatser till 

demensplatser, vilket görs stegvis när möjlighet finns. 

I samband med att Dufvegården öppnar 2020 ges 

större möjlighet att göra förändringar av strukturen 

inom särskilt boende. En boendeplan håller på att tas 

fram för att synliggöra behov av olika boendeformer 

och skapa strategier och prioriteringsunderlag för 

renoveringsordning av befintliga boenden. 

Även inom funktionsstödsområdet finns behov av fler 

boendeplatser. I början av 2019 färdigställs de sista 

lägenheterna i den nya grupp- och servicebostaden i 

kvarteret Hästen. Arbete pågår också med att ersätta 

lokalerna för Skogsbrynet, som är ett boende för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Fram-

över finns behov av en ny gruppbostad för personer 

med neuropsykiatrisk diagnos samt troligen även en 

gruppbostad för personer med kognitiv funktions-

nedsättning. Det behövs också fler korttidsplatser för 

vuxna både inom LSS och socialpsykiatrin. Även 

behoven av daglig verksamhet ökar. 

Fortsatt utveckling av äldreomsorg och 
funktionsstöd 

I och med att antalet äldre ökar får vård- och 

omsorgsnämnden en förstärkning om 8,1 miljoner 

kronor genom kommunens resursfördelningsmodell. 

En satsning görs också på arbetskläder vilket ger en 

ramökning om 1 miljon kronor.  

Fortsatta åtgärder behövs för att stärka ekonomi- och 

verksamhetsstyrningen inom vård- och omsorgs-

förvaltningen. För att detta ska kunna göras på ett bra 

sätt ges vård- och omsorgsnämnden en tillfällig ram-

förstärkning om 18 miljoner kronor under 2019.  

För att kunna bibehålla habiliteringsersättningen på 

samma nivå som idag reserveras 2 miljoner kronor av 

kommunala medel, om statliga medel ej tillförs.  

En annan osäkerhet inför 2019 är att stimulansmedlen  

 

 

 

 

för ökad bemanning inom äldreomsorgen upphör.  

Det är i dagsläget oklart om staten kommer 

kompensera kommunerna för intäktsbortfallet. 

Vård- och omsorgsnämnden behöver fortsätta utveck-

la verksamhet och organisation för att få en ekonomi  

i balans och förbättra arbetsmiljön. Parallellt behöver 

kvalitetsarbetet och anpassning av verksamheten till 

ändringar i lagstiftning fortsätta inom flera områden.  

Lagen som reglerar vad kommuner ska betala till 

landstinget för utskrivningsklara patienter som ligger 

kvar på sjukhus har ändrats. Kommunerna har nu tre 

dagar på sig att ta emot utskrivningsklara individer 

från den slutna vården, jämfört med tidigare fem 

dagar. Inom psykiatrin kommer kommunerna från 

och med 1 januari 2019 ha tre dagar på sig att ta emot 

utskrivningsklara individer, jämfört med 30 dagar 

tidigare. Arbetet kring trygg och effektiv hemgång 

påverkar både hemtjänst och hälso- och sjukvård. 

Flera andra lagändringar kommer också att påverka 

kommunens vård och omsorg framöver, exempelvis 

den nya lagen om bostadsanpassning och den pågåen-

de översynen av socialtjänstlagen som förväntas bli 

klar i juni 2020. 

Ett omfattande arbete pågår för att vidareutveckla 

vård- och omsorgsförvaltningens systematiska kvali-

tetsarbete och avvikelsehantering. En rad insatser 

görs för skapa en lärande organisation, genom 

utveckling av samarbetet mellan olika professioner  

i verksamheten och intern kompetensutveckling.  

Arbetet kring välfärdsteknik ger förutsättningar att 

öka brukarnas trygghet, delaktighet och självständig-

het och kan även bidra till bättre arbetsmiljö och 

effektiviseringar. Utbyggnaden av trådlöst nätverk, 

WiFi, på särskilda boenden fortsätter. I den komman-

de upphandlingen av trygghetslarm kommer modern 

teknik och driftsäkerhet att prioriteras.  

Under 2019 görs en satsning på kylanläggningar. 

Värmeböljor medför allvarliga hälsorisker för äldre 

personer. Att kunna reglera inomhustemperaturen är 

också en viktig arbetsmiljöfråga. Ett arbete pågår 

även för att öka brandskyddet inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter. 

Ett aktivt arbete pågår för att minska risken för under-

näring för äldreomsorgens brukare. Arbetet med att 
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sprida måltiderna över dagen för de äldre som bor på 

särskilt boende har gett goda resultat. Under 2019 

kommer dietisterna ta fram en matsedel för frukost 

och mellanmål. För att främja trivsel och social 

samvaro fortsätter också satsningen på att erbjuda 

olika evenemang, som pubkvällar och utematlagning, 

vid kommunens särskilda boenden. 

Utveckling av socialnämndens verksamheter 

Inom socialnämndens verksamhetsområde fortsätter 

påbörjat utvecklingsarbete inom flera olika områden. 

Ett exempel är social insatsgrupp, en framgångsrik 

metod för arbete med ungformar som begår brott eller 

riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Metoden 

utgår från samverkan med polis och skola och andra 

berörda verksamheter, med regelbundna möten under 

socialtjänstens ledning.  

Andra områden där påbörjat utvecklingsarbete 

fortsätter under 2019 är hedersrelaterat våld och 

förtryck, hälsa och tandvård för placerade barn och 

ungdomar samt, i samverkan med vård- och 

omsorgsnämnden, samordnad vård och omsorg för 

individer med samsjuklighet (missbruk/psykisk 

ohälsa och missbruk/somatiska behov).  

En länsgemensam socialjour startas under 2019 och 

ett samarbete i länet har påbörjats när det gäller pla-

ceringar av barn och unga med komplexa vårdbehov. 

Socialnämnden ser med oro på att det inte längre 

finns barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Katrine-

holm. 

Nationellt pågår en översyn av socialtjänstlagen med 

fokus på att stärka det förebyggande arbetet. Vidare 

har riksdagen beslutat att inkorporera FN:s barnkon-

vention i svensk lag 2020. Den nya gymnasielagen 

som riksdagen tog beslut om i juni 2018 påverkar 

arbetet med ensamkommande ungdomar. Det finns 

många oklarheter i den nya lagstiftningen och hur den 

kommer att tolkas. 

Kompetensförsörjning inom individ- och familje-

omsorgen är en utmaning för många kommuner. 

Katrineholms kommun står sig väl i konkurrensen 

och har en jämförelsevis låg personalomsättning 

inom socialförvaltningen. Viktiga faktorer är ett 

målmedvetet arbete för att skapa en bra arbetsmiljö 

och ett nära ledarskap. Svårigheter finns när det gäller 

rekrytering av vikarier, vilket bromsat den planerade 

avvecklingen av konsulter i verksamheten. 

Trygg och säker kommun 

Det strategiska arbetet kring trygghet, säkerhet och 

krisberedskap har stärkts under senare år och samver-

kan mellan olika aktörer har utvecklats. Under 2019 

fortsätter arbetet med såväl förebyggande som direkta 

och riktade åtgärder för att höja tryggheten för 

kommunens invånare och andra som arbetar eller 

vistas i kommunen.  

Kommunen driver arbetet i det brotts- och skadeföre-

byggande rådet i samverkan med polis, räddnings-

tjänst och KFAB. Genom samverkansavtalet arbetar 

kommunen och polisen tillsammans med både före-

byggande och direkta åtgärder för att höja tryggheten 

i kommunen.  

Utbyggnaden av kameraövervakning, som har gett 

mycket goda resultat i form av minskad skadegörelse 

och stölder, fortsätter under 2019. Kommunen har 

också god beredskap att sätta in ordningsvakter. 

Trygghetsvandringar ska fortsätta att genomföras  

i samarbete mellan kommunen, KFAB, polisen, 

räddningstjänsten, näringslivet och hyresgäster.  

I samband med trygghetsvandringarna förebyggs, 

upptäcks och åtgärdas många punkter som bidrar till 

ökad trygghet och säkerhet.  

Den nya brandstationen som byggs i anslutning till 

räddningstjänstens övningsfält kommer att stå klar i 

början av 2019.  
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KULTUR, IDROTT & FRITID 
 

 

Förutsättningar och prioriteringar 

Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv för alla 

Kultur-, idrotts- och fritidslivet har stor betydelse för 

folkhälsan, för identitet och sammanhållning bland 

katrineholmare och för att ge barn och unga en bra 

start i livet. Det är också en viktig del av kommunens 

varumärke och attraktionskraft. Även under 2019 

kommer många olika evenemang och aktiviteter 

arrangeras tillsammans med KFV Marknadsföring 

AB och föreningslivet. Ett exempel är isbanan på 

Stortorget som återkommer i vinter. 

Under 2019 ska arbetet med Lyckliga gatorna 

fortsätta och utvecklas ytterligare i samverkan med 

föreningslivet. Lyckliga gatorna är ett koncept som 

Katrineholms kommun har tagit fram genom 

förvaltningsövergripande samverkan. Målet är en 

trygg och meningsfull fritid för alla barn och unga. 

Genom att ge fler barn och unga tillgång till trygga 

platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med 

både kultur- och sportaktiviteter bidrar Lyckliga 

gatorna till folkhälsa och utjämning av skillnader i 

uppväxtvillkor. Ambitionen under nästa år är att 

kunna erbjuda fritidsaktiviteter efter skoltid på fler 

platser samt fler dagar på befintliga platser. Ett 

fokusområde är att öka kontakten med föräldrarna. 

Lovaktiviteter ska fortsätta samordnas inom ramen 

för Lyckliga gatorna. Gatufester ska ordnas i olika 

bostadsområden även sommaren 2019. Genom att 

involvera de som bor området, lokala föreningar och 

företag i arbetet ska festerna bidra till ökad trygghet 

och gemenskap. För att genomföra Lyckliga gatorna 

reserveras 2 miljoner kronor av kommunala medel, 

om statsbidrag ej tilldelas.  

För att kunna öka öppettiderna i kulturnämndens 

ungdomsverksamhet kommer medel sökas från 

utlysningar som görs nationellt. För verksamheten 

reserveras 0,5 miljoner kronor av kommunala medel, 

om statsbidrag ej tilldelas.  

Genom Kulturskolan och KomTek får flickor och 

pojkar möjlighet att utveckla konstnärliga färdigheter 

och teknikintresse. Verksamheterna bidrar till ökad 

måluppfyllelse i skolan och främjar folkhälsa och 

livskvalitet för barn, unga och vuxna i Katrineholm. 

 

 

 

 

Under det senaste året har sociala aktiviteter för 

brukare inom vård och omsorg prioriterats. Under 

2019 fortsätter arbetet med att formalisera samverkan 

mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgs-

förvaltningen.  

Goda förutsättningar för idrott 

Utvecklingen av Sportcentrum fortsätter för att 

ytterligare förbättra förutsättningarna för idrottslivet.  

Utvecklingen av Sportcentrum bedrivs i enlighet med 

det visionsprogram som tagits fram i samverkan med 

föreningslivet. Syftet är att utveckla Sportcentrum till 

ett öppet, inkluderande och sammanhängande område 

för rekreation, spontanidrott och organiserat 

idrottsutövande. Steg för steg upprustas inom- och 

utomhusytor samtidigt som satsningar görs på nya 

och fler idrotter. För närvarande pågår renovering av 

simhallen. Nästa år ska en hinderbana anläggas samt 

projektering göras för byte av kylsystem och 

byggnation av nya omklädningsrum på Backavallen.  

Sportcentrum ska också fortsätta utvecklas för att 

vara en jämställd mötesplats där alla känner sig väl-

komna och trygga. Arbetet utifrån HBTQ-certifie-

ringen är en del i detta, liksom satsningarna på nya 

och fler idrotter som gör att fler flickor, pojkar, 

kvinnor och män med olika bakgrund och förutsätt-

ningar nås och får möjlighet att hitta ”sin” idrott. 

Satsningen på motionsspår fortsätter under 2019. 

Flera av kommunens motionsspår har under de 

senaste åren rustats upp med nya underlag och  

ny belysningsarmatur. Trygga, funktionella och 

tillgängliga motionsspår är viktiga ur ett folkhälso-

perspektiv men även för en attraktiv kommun. Även 

upprustningen av friluftsbad fortsätter under nästa år.  

Nya aktivitetsparker kommer anläggas i Sköldinge 

och Forssjö. Uppfräschningen av de kommunalt ägda 

idrottsanläggningarna på landsbygden fortsätter 

också. Med utgångspunkt i att människor är vana vid 

att alltid kunna vara uppkopplade, har ett arbete för 

att kunna erbjuda fritt och stabilt WiFi vid idrotts-

anläggningar och motionsområden påbörjats. 
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Stark samverkan med föreningslivet 

Ett välmående föreningsliv är avgörande för kultur-, 

idrotts- och fritidsmöjligheterna i kommunen, men 

också för folkhälsa, trygghet och trivsel. Föreningar-

na bidrar även till att marknadsföra Katrineholm. För 

att förbättra servicen och dialogen med föreningarna 

utvecklas kommunens föreningsservice.  

Från och med 2019 kommer ett nytt regelverk tilläm-

pas för kulturnämndens bidrag till studieförbund. 

Regelverket, som bygger på Folkbildningsrådets 

villkor, innebär att förutom studietimmar belönas 

även unika deltagare. Bidraget för kulturprogram 

finns också kvar. 

God folkhälsa  

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål 

och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Målet är 

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverk-

bara hälsoklyftorna inom en generation. Hälsoläget i 

Sverige är i huvudsak gott men det finns påtagliga 

skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.  

I Katrineholms kommun fortsätter det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet med inriktning på barn och 

unga. Landstinget Sörmlands undersökning Liv & 

Hälsa ung, som riktas till elever i årskurs 7 och 9 i 

grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet, är en viktig 

grund för kommunens folkhälsoarbete. Resultaten 

används för uppföljning och analys och som underlag 

för olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Som ett led i det förebyggande ANDT-arbetet (alko-

hol, narkotika, doping och tobak) har det i länet tagits 

fram en ANDT-strategi med åtgärdsprogram. Det 

övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika 

och dopning, med minskade medicinska och sociala 

skador orsakade av alkohol och med ett minskat 

tobaksbruk. Strategin kommer att ligga till grund för 

det fortsatta arbetet i kommunen. 
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HÅLLBAR MILJÖ 
 

 

Förutsättningar och prioriteringar 

Minskad klimatpåverkan 

Katrineholms medverkan i Fossilfritt Sverige 

fortsätter och kommunen deltar i upphandling och 

avtal för att integrera fossilfritt i lagen om offentlig 

upphandling (LOU). Under 2019 införs elbussar i 

stadstrafiken. Ett förslag till handlingsplan för 

Katrineholms kommun inom fossilfria transporter har 

tagits fram och utbyte av fossildriva fordon till mer 

klimatsmarta alternativ pågår.  

Utbytet av kommunens gatubelysningsarmaturer till 

mer energieffektiva och miljövänliga LED-armaturer 

fortsätter och ger en minskning av både energiför-

brukning och driftskostnader. 

Katrineholms kommun avsätter 2 miljoner kronor per 

år för energibesparande åtgärder i verksamhetsfastig-

heterna. KFAB arbetar kontinuerligt med energi-

optimering och modernisering av teknisk utrustning.  

I samband med kommande underhåll av tak ska 

investeringar i solenergianläggningar göras.  

Energimyndigheten har beviljat bidrag för energi- 

och klimatrådgivningen för 2018-2020. Arbetet sker i 

samarbete med Flens och Vingåkers kommuner som 

även deltar i projektet Coacher för energi och klimat, 

som riktar sig till små och medelstora företag som vill 

sänka sina energikostnader, lära mer om energieffek-

tivisering och minska sin klimatpåverkan. 

Rena sjöar och vattendrag 

Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren 

fortsätter. Katrineholms kommun driver ett delprojekt 

inom EU:s finansieringsprogram LIFE IP Rich 

Waters, som går ut på att undersöka förutsättningarna 

att återföra bottensediment med hög fosforhalt till 

jordbruksmark och därigenom minska både övergöd-

ningseffekter och behovet av importerad fosfor. 

Projektet startade 2017 och förväntas pågå till 2023. 

Avloppsinventeringsprojektet, som under 2018 berört 

mellan 300 och 400 fastighetsägare, fortsätter under 

2019. Tidigare aviserade förslag om förändringar i 

lagstiftningen har inte implementerats. Ett nytt 

förslag för att höja åtgärdstakten för små avlopp har 

presenterats. Fastighetsägare blir enligt förslaget 

skyldiga att vart sjunde år inlämna en avloppsdekla- 

 

 

 

 

 

ration till kommunen, vilket kommer leda till ett 

förändrat arbetssätt i kommunen.  

Implementering av kommunens dagvattenplan pågår. 

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) är 

sökt för en förstudie om hur dagvatten som idag 

belastar Lasstorpsdiket och därefter Näsnaren kan 

ledas om till en våtmark. Olika lokaliseringar av 

våtmarken ska utredas. 

En tillsynskampanj gällande hästgårdar pågår till 

2021. I tillsynen ägnas särskild uppmärksamhet åt 

gödsel-hantering i vattennära lägen. 

God bebyggd miljö och biologisk mångfald  

Som en del i avfallsplanearbetet pågår ett arbete med 

att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning. 

Nedskräpning vid återvinningsstationerna fortgår, 

samtidigt som det finns ett behov av att etablera fler 

återvinningsstationer i kommunen. Regeringen har 

under våren 2018 föreslagit att dagens system med 

återvinningsstationer ska ersättas med fastighetsnära 

insamling vid alla bostadsfastigheter. Kostnaden för 

insamlingen ska även fortsättningsvis finansieras av 

förpackningsproducenterna. Systemet föreslås införas 

successivt och vara fullt utbyggt 2025. Större ytor 

kommer behöver avsättas för avfallshantering i 

anslutning till bostäder. Förpackningar ska enligt 

förslaget även samlas in i utemiljöer där många 

människor vistas, exempelvis gator, parker, torg och 

badplatser. 

Under 2019 genomförs den sista etappen av en 

flerårig satsning på att bygga återvinningsstationer 

vid kommunens förskolor och skolor. Återvinnings-

stationerna används även i pedagogiskt syfte. 

En målsättning i avfallsplanen är att minska mängden 

osorterat bygg- och rivningsavfall. Under 2019 ska en 

utbildning genomföras för byggherrar, fastighets-

ägare, byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare, 

arkitekter med flera för att öka kunskapen inom 

området. 

I och med antagandet av Katrineholms kommuns 

kemikalieplan har en inventering av kemikalie-

användningen i kommunens verksamheter påbörjats 

samt arbete med att ta fram riktlinjer för inköp. 
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En insektsinventering, som är under genomförande i 

ekhagarna vid Gersnäs, kommer ligga till grund för 

framtida skötselplaner. 

Klimatsmart mat och gästfokus 

Med det måltidspolitiska programmet som grund 

fortsätter Katrineholms kommun satsningarna på 

klimatsmat mat och positiva måltidsmiljöer.  

Arbetet för att minska matsvinnet i kommunens 

förskolor, skolor och äldreboenden bidrar både till 

miljön och till att hålla nere livsmedelskostnaderna. 

Inom skolan utvecklas en e-tjänst för specialkost som 

både kommer ge en säkrare hantering och bidra till 

minskat matsvinn. Nya nationella branschriktlinjer 

gällande specialkoster är på väg att tas fram som 

kommer få effekter under 2019. 
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EKONOMI & ORGANISATION 
 

Förutsättningar och prioriteringar 

God ekonomisk hushållning 

En förutsättning för att kunna bygga ut välfärden och 

klara kommande investeringsbehov i takt med den 

demografiska utvecklingen är att kommunen även 

fortsatt säkrar att de finansiella målen nås. 

Kommande års utmaningar kommer kräva en ökad 

kontroll av volym- och kostnadsutveckling och en 

ökad säkerhet i prognoser; det vill säga en stärkt 

verksamhets- och ekonomistyrning. Det krävs också 

en långsiktig planering av lokalresursbehoven för 

kommunens olika verksamheter.  

För att möta krav och behov införs ett nytt affärs-/ 

ekonomisystem i kommunen nästa år. En ny struktur 

och fler funktioner skapar förutsättningar för ökad 

kvalitet på analys av resultat och investeringar, 

prognossäkerhet och avtalstrohet. Målet är också att 

underlätta för chefer att få en mer aktuell och rätt-

visande bild av verksamhetens ekonomiska ställning. 

För att ytterligare underlätta och effektivisera chefers 

uppdrag utreds också möjligheten att sammanställa 

aktuell information från flera IT-system i ett integre-

rat IT-stöd där cheferna kan få en aktuell bild av 

verksamheten. 

Arbetet för att effektivisera processer och admini-

stration fortsätter på bred front för att förbättra 

tillgänglighet, samordning, service och resursanvänd-

ning. Samtliga verksamheter behöver kontinuerligt 

göra prioriteringar, ompröva befintliga arbetssätt och 

testa nya och ibland okonventionella lösningar för att 

effektivisera. Som ett led i detta arbete ges kommun-

styrelsen i uppdrag att utreda hur administrationen 

kan effektiviseras genom att minska interna köp- och 

sälj- samt beställar/utförarmodeller i kommunen. 

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation 

Kommunens kontaktcenter, som startades under 2018 

för att öka kommunens tillgänglighet, kommer att 

permanentas. På Kontaktcenter, som ligger i anslut-

ning till kulturhuset Ängeln, kan invånare få hjälp 

med olika kommunala tjänster samt konsument-

vägledning.  

Katrineholms kommun kraftsamlar också för att ta 

ytterligare steg i arbetet kring digitalisering. Digitali-

sering sker både genom att utveckla nya e-tjänster 

och genom att införa ny teknik som underlättar i 

kommunens verksamheter. Inför 2019 ges samtliga  

 

 

 

nämnder i fortsatt uppdrag att utveckla verksam-

heterna genom digitalisering och nya e-tjänster.  

Inriktningen är att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska 

lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för 

invånarna och minska den interna administrationen. 

För att öka tillgängligheten och effektiviteten ska 

också arbetet med att övergå till e-arkiv startas upp 

under 2019. 

Kommunens nya webbplats lanseras vid årsskiftet. 

Besökarnas behov och förväntningar står i fokus  

för moderniseringen av webbplatsen, som har 

omkring 1,5 miljoner besök per år.  

I början av 2019 kommer ledamöter och ersättare  

i kommunfullmäktige och de nya nämnderna att 

erbjudas utbildning. Utbildningen syftar till att stötta 

och underlätta för nytillträdda och redan etablerade 

politiker i sitt uppdrag. Under våren ska också valet 

till Europaparlamentet den 26 maj förberedas och 

genomföras. 

Attraktiv arbetsgivare för tryggad 
personalförsörjning 

Den framtida kompetensförsörjningen är en av 

kommunernas största utmaningar. Redan idag växer 

konkurrensen gällande flera yrkesgrupper. Arbetet för 

att säkra kompetensförsörjningen i kommunens verk-

samheter har högsta prioritet inför kommande år. God 

arbetsmiljö, utvecklat ledarskap och professionell 

rekrytering är viktiga förutsättningar för att Katrine-

holm ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 

Medarbetarskap, tydliga uppdrag och roller, delak-

tighet och stöd är andra faktor för en attraktiv arbets-

plats. Kommunens satsning på utbildningstjänster för 

att klara kompetensförsörjning och generations-

växling fortsätter även under 2019.  

För att utveckla ledarskapet krävs ett sammanhållet 

stöd samt ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med 

att utveckla både nya och erfarna ledare i kommunen. 

Ett led i att trygga tillgången till framtida ledare är att 

ta till vara på och behålla talanger i kommunorganisa-

tionen genom ett trainee-program för framtida ledare.  

Rekrytering är nära kopplat till bemanning. Vikarier 

och visstidsanställda är en stor resurs för komptetens-

försörjningen. En målsättning under 2019 är att 

utveckla rutinerna för rekrytering och bemanning.  
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Sjukfrånvaron i kommunen är fortfarande hög. 

Arbetet för att minska sjukfrånvaron fortsätter med 

utgångspunkt från det uppdrag som för ett år sedan 

gavs till samtliga nämnder. Delmålet är att få ner den 

totala sjukfrånvaron i Katrineholms kommun till 

högst 6 procent under planperioden.  

Kommunens friskvårdssatsning fortsätter under 2019. 

Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa 

har utvecklats och friskvårdsbidrag införts. I alla 

förvaltningar finns nu hälsoinspiratörer med uppdrag 

att bidra till arbetsglädje, engagemang och hälso-

främjande aktiviteter. Medel avsätts för kommun-

gemensamma personalsociala aktiviteter även 2019. 
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RÄKENSKAPER 
Övergripande driftbudget 2019 med plan 2020-20211 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Plan Plan  

Nämnd/styrelse 2018 2019 2020 2021 

Övergripande politisk ledning -12 529 -12 271 -12 271 -12 271 

Bildningsnämnden -814 004 -838 787 -851 351 -862 689 

Kommunstyrelsen  -213 414 -181 982 -181 783 -182 586 

varav Välfärdsfonden -27 300 0 0 0 

varav Kommuncentrala -10 490 -10 570 -10 570 -10 570 

varav Kommunledningsförvaltningen -100 654 -111 129 -111 130 -111 933 

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -68 970 -57 284 -57 084 -57 084 

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Kulturnämnden -37 354 -37 638 -37 638 -37 638 

Bygg- och miljönämnden -521 -529 -529 -529 

Service- och tekniknämnden -99 825 -102 772 -102 772 -102 617 

Socialnämnden -175 633 -180 468 -177 468 -177 468 

Viadidaktnämnden  -57 263 -62 543 -58 543 -58 543 

Vård- och omsorgsnämnden -670 142 -711 875 -700 416 -703 609 

Räddningstjänsten VSR -28 741 -32 020 -32 020 -32 020 

Ofördelade medel för ökade löner 2021 0 0 0 -34 880 

Summa nämnder -2 109 424 -2 160 885 -2 154 791 -2 205 005 

Ökade kostnader lokaler -8 403 -23 070 -43 923 -79 669 

Löneuppräkning 0 0 -34 880 -37 530 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 -615 -457 

PO-påslag och semesterlöneskuld 78 186 91 245 93 496 95 732 

Pensioner -111 300 -118 500 -121 200 -130 900 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  12 712 12 538 12 538 12 538 

Kapitalkostnadsintäkter  70 989 67 712 67 712 67 712 

Avskrivningar  -59 059 -67 825 -61 949 -65 853 

Skatteintäkter 1 476 980 1 507 147 1 556 977 1 614 119 

Kommunalekonomisk utjämning 569 387 615 405 636 356 651 927 

Kommunal fastighetsavgift 62 861 63 790 63 790 63 790 

Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 11 236 11 236 11 236 

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition 27 300 18 075 10 850 0 

Statsbidrag för att minska segregation 0 5 000 5 000 0 

Summa finansiering 2 130 888 2 182 754 2 195 389 2 202 645 

TOTALT med nytt utjämningssystem 21 463 21 869 40 598 -2 360 
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,02% 1,00% 1,80% -0,10% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 092 21 863 22 571 23 298 

 

                                                      
1
 I plan 2020-2021 beaktas förändringar av löner, hyror, drifteffekt av föreslagna investeringar, pensionsprognos, 

skatteintäkter enligt prognos från SKL och befolkningsprognos från SCB, avskrivningar i enlighet med flerårsplanen  

i investeringsbudgeten, beräknad ökning av kapitalkostnader samt förändrade ramar avseende demografi. Tillfälliga 

ramförstärkningar 2019 är bortjusterade 2020. I övrigt har inga övriga ramjusteringar gjorts för 2020 och 2021. 
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Investeringsbudget 2019-2021 

Belopp i tusentals kronor (tkr) 

Nämnd Kat Benämning 2019 2020 2021 

KS/KLF 5 Bredband 10 000     

KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk 1 500 1 500 1 500 

KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 1 000 

KS/KLF 4 Upphandling Ekonomisystem 4 000     

KS/KLF 4 Möbler 200     

KS/KLF 4 Arbetsmiljöåtgärder 250     

 Summa kommunledningsförvaltningen 16 950 2 500 2 500 

KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 100 100 100 

KS/SBF 4 Övriga investeringar 100 200 200 

KS/SBF 4 Focusområden miljömål 200 200 200 

KS/SBF 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 300 500 500 

KS/SBF 4 Elladdplatser på kommunala arbetsplatser  1 000 1 000 

KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken  500 500 

KS/SBF 5 Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500 

KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 
 

250 250 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 300 500 500 

KS/SBF 5 Aulaparken 
 

500 1 000 

KS/SBF 5 Belysning i centrum, parker, ljus i staden 300 300 300 

KS/SBF 5 Bievägen, Norra stadsdelen  1 000 4 000 

KS/SBF 5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen  4 000  

KS/SBF 5 Drottninggatan 1 000 
 

 

KS/SBF 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen 
 

500 500 

KS/SBF 5 Gator, övrigt 300 500 500 

KS/SBF 5 Nya Stråket 7 000 7 000 5 000 

KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 100 100 200 

KS/SBF 5 Infart Djulöområdet  1 000 1 000 

KS/SBF 5 Infart P-hus Norr  500 
 

KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 100 100 100 

KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030)  300 5 000 

KS/SBF 5 Stensättersgatan   500 

KS/SBF 5 Sveaparken 2 000   

KS/SBF 5 Vasavägen  1 500  

KS/SBF 5 Värmbolsvägen - Dalvägen  2 000  

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 300 700 700 

KS/SBF 5 Resecentrum   500 

KS/SBF 5 GC-väg Nävertorpsgatan  1 500 
 

KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallet   1 000 

KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen-Rönngatan   1 250 

KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 400 500 500 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan  250 500 

KS/SBF 5 Östermalmsgatan GC-väg  500 500 

KS/SBF 5 Åtgärder vid nya Järvenområdet  2 000 
 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt grönplan, nya träd i gatumiljö  
 

2 000 

KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna 300 300 
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Nämnd Kat Benämning 2019 2020 2021 

KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk 300 500 500 

KS/SBF 5 Duvestrand, park och bad  500 3 000 

KS/SBF 5 Sportcentrum, åtgärder enl. Framtidsgruppen  4 000 4 000 

KS/SBF 5 Temaparker  
 

1 000 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Djulögruppen  500 500 

KS/SBF 5 Belysning cykelbana Forssjö   1 100   

KS/SBF 4 Begravningsplats husdjur   380   

KS/SBF 6 Exploatering 15 000 18 000 20 000 

KS/SBF 6 Exploatering Finntorp/Knorran 10 000 20 000 10 000 

KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen 20 000 10 000 10 000 

KS/SBF 6 Markreserv 25 000 30 000 30 000 

 summa exploatering 70 000 78 000 70 000 

 summa samhällsbyggnadsförvaltningen 83 600 113 780 107 800 

 Investeringsram kommunstyrelsen 100 550 116 280 110 300 

BIN 4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning 3 300 1 200 1 200 

BIN 4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning 2 100 1 930 1 930 

BIN 4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning 2 120 3 515 2 010 

BIN 4 Gemensamma verksamheter 300 430 430 

BIN 4 Förvaltningskontoret 50 50 50 

BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 50 50 50 

BIN 4 Upprustning idrottshallar 300 300 300 

BIN 4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 500 

BIN 4 Personalrum förskola/skola 500 500 500 

BIN 4 1:1 satsning år 1-9 9 000 9 000 9 000 

BIN 4 Teknisk utrustning förskolan 750     

BIN 4 Inventarier ny skola 7-9    28 300 

BIN 4 Inventarier ny skola f-6    12 300 

 Investeringsram bildningsnämnden 18 970 17 475 56 570 

VIAN 4 Inventarier till lokaler 330 330 330 

 Investeringsram viadidaktnämnden 330 330 330 

KULN 4 Konstnärlig utsmyckning 500 500 500 

KULN 4 Konstinköp 300 300 300 

KULN 4 Inventarier 500 500 500 

KULN 4 Skyltsystem 200     

KULN 4 Bibliotekshyllor  1 100 1 100 

KULN 4 Kompletteringar Black Box  700   

 Investeringsram kulturnämnden 1 500 3 100 2 400 

STN 4 Arbetsmiljöåtgärder 500 500 500 

STN 4 Oförutsedda investeringar 1 000 1 000 1 000 

STN 4 Rådmannen, processutrustning och inventarier 500 500   

STN 4 Storköksutrustning 1 000 1 000   

STN 4 Måltidsmiljö 300 600   

STN 4 Städmaskiner entreprenad 300 300 300 

STN 4 Städmaskiner mat och måltider 100 100 100 

STN 4 Fordon och maskiner 3 000 4 500 4 500 

STN 5 Upprustning grusbelagda gc-vägar  200 200 

STN 5 Broåtgärder  500 500 

48



26 |  Övergripande plan med budget 2019-2021 Katrineholms kommun

Nämnd Kat Benämning 2019 2020 2021 

STN 5 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 200 200 200 

STN 5 Beläggningsytor 7 000 7 000 7 000 

STN 4 Motionsspår 350 700 700 

STN 5 Belysning, LED-belysning och elarbeten 800 3 000 3 000 

STN 1 Rötskade- och elbesiktning   300 

STN 4 Friluftsbad 50 300 50 

STN 1 Upprustning lekplatser, parkutrustning 500 800 800 

STN 4 Automatbevattning park   200 

STN 1 Växthuset, teknik och utrustning 450 450 450 

STN 4 Trädprojekt 
 

300 300 

STN 4 Parker och grönytor 500 300   

STN 1 Skydd och säkerhet äventyrsbad 50 25 25 

STN 4 Sportutrustning Sportcentrum 500 500 500 

STN 4 Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum 660 2 580 700 

STN 4 Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum 150 150 150 

STN 1 Anläggningar och fastigheter 3 630     

STN 4 Anläggningar och fastigheter 2 000     

STN 4 Övriga IP 300     

STN 1 Backavallen konvertering och byggnation 2 400     

STN 4 Teknik, Simhallen 200     

STN 4 Nytt toppskikt friidrottsbanor 100 600   

STN 4 Backavallen A-läktare exteriört 300     

 Investeringsram service- och tekniknämnden 26 840 26 105 21 475 

SOCN 4 Möbler och inventarier  100 100 100 

SOCN 4 Digitalisering - Utveckling/datorprogram 100 100 100 

SOCN 1 Arbetsmiljö SOCN 600 600 600 

 Investeringsram socialnämnden 800 800 800 

VON 1 Brandsäkerhet 800 800 800 

VON 1 Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 

VON 1 Person-/taklyftar, rullstolar 200 200 200 

VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 

VON 1 Diskdesinfektor, befintliga boenden 80 80 80 

VON 4 Inventarier nytt äldreboende Dufvegården  14 000  

VON 4 Lyftmotorer och laddare, Dufvegården  400  

VON 4 Spolos, Dufvegården  1 000  

VON 4 Diskdesinfektorer, Dufvegården  200  

VON 4 Sängar och madrasser 200 200 200 

VON 4 Ny teknik 400 400 400 

VON 4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen 500 500 500 

VON 4 Skogsbrynet, inventarier 500   

VON 4 Hjälpmedel 350 350 350 

VON 4 AC-anläggningar/ luftkonditionering 220   

 Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 3 800 18 680 3 080 

      
   

 Summa total 152 790 182 770 194 955 

 Summa total exkl exploatering 82 790 104 770 124 955 
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Fastighetsinvesteringar 2019-2021 

Belopp i tusentals kronor (tkr) 

Fastighetsinvesteringar KFAB 

Förv Objekt 2019 2020 2021 

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200 4 350 6 800 7 400 

KFAB Parkeringshus Norr   55 000   

KFAB Brandstation 20 000     

KFAB Safirenhuset ventilation   11 000 11 000 

KFAB Totalt  24 350 72 800 18 400 

BIN Utemiljö förskolor/skolor 1 435 1 265 850 

BIN Ljudabsorbenter och akustik 550     

BIN Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor  3 385 4 850 4 950 

BIN Ny högstadieskola Järven     230 500 

BIN Ny F-6 skola Norr     165 000 

BIN Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan 3 500 60 000   

BIN Skogsborgsskolan. Ny idrottshall   30 000   

BIN Permanent förskola med tillbyggnad i Junibacken 8 000     

BIN  Tillbyggnad förskolan Karossen 8 550     

BIN Ny förskola Karamellen vid Östra skolan 8 700     

BIN Totalt  34 120 96 115 401 300 

FAST 
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ 
myndighetskrav)  2 400 1 500 1 500 

FAST Allaktivitetsplaner på Sandbäcken och Norr 800 800   

FAST Totalt  2 400 1 500 1 500 

KULN   Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet   4 038 2 500 

KULN  Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av skolor och äldreboende  3 800   4 000 

KULN Totalt  3 800 4 038 6 500 

STN Återvinningsstationer på förskolor och skolor 1 000     

STN Ombyggnation och arbetsmiljö kök  1 700 1 700 500 

STN Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid Sportcentrum.  9 000   

STN Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler 200 200 200 

STN Totalt  11 900 1 900 700 

VON Nytt äldreboende Dufvegården   265 000   

VON Kylanläggningar 2 500 2 500   

VON Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid boenden 950 1 050   

VON Totalt 3 450 268 550 0 

          

Myndighetskrav 2019  2020 2021 

FAST Larm verksamhetslokaler 2 200 2 200 2 200 

BIN Ventilation skolor 500 500   

STN Fettavskiljare avlopp. 1 000 1 000 1 000 

Myndighetskrav totalt 3 700 3 700 3 200 

     
Div 200 totalt 84 520 449 403 431 600 

     
Förv Objekt 2019  2020 2021 

KULN Ny huvudentré till Kulturhuset Ängeln    2 500   

Div 100 totalt  0 2 500 0 

     
Totalt div 200 + div 100 84 520 451 903 431 600 
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Energibesparande åtgärder KFAB 

Förv Objekt 2019  2020 2021 

FAST Miljö- och energibesparande åtgärder 2 000 2 000 2 000 

Summa resultat av energibesparingar 2 000 2 000 2 000 
 

Fastighetsinvesteringar KIAB 

Förv Objekt 2019  2020 2021 

FAST Övriga oförutsedda investeringar 3 000 
 

  

FAST Totalt  3 000   

SOCN 
 

15 000 
 

  

SOCN Totalt  15 000   

Totalt  18 000 0 0 
 

Fastighetsinvesteringar kommunens egna fastigheter 

Förv Objekt 2019  2020 2021 

KIAB Stadsparken dränering 285     

KIAB Stadsparken tillbyggnad 2 800     

KIAB Stadsparken utomhusdisk 250     

  Tillgänglighet och RWC 1 000     

KFAB Gamla Vattentornet invändig trappa     500 

KFAB Glindrans gamla skola. Avloppsanläggning 300     

KFAB Akutbostäder förråd och lekplats 200     

KFAB 
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ 
myndighetskrav)  350 150 150 

Division 600 totalt 5 185 150 650 
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Resultaträkning 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tusentals kronor (tkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

            

Verksamhetens intäkter 580 981 1 418 894 1 563 076 1 558 102 1 544 489 

Verksamhetens kostnader  -2 562 294 -3 458 835 -3 670 960 -3 723 915 -3 822 067 

Avskrivningar -64 917 -59 059 -67 825 -61 949 -65 853 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 046 230 -2 099 000 -2 175 709 -2 227 761 -2 343 432 
            

Skatteintäkter 1 434 988 1 476 980 1 507 147 1 556 977 1 614 119 

Generella statsbidrag och utjämning 577 280 569 387 615 405 636 356 651 927 

Kommunal fastighetsavgift 57 349 62 861 63 790 63 790 63 790 

Finansiella intäkter 12 850 15 520 15 520 15 520 15 520 

Finansiella kostnader -3 451 -4 284 -4 284 -4 284 -4 284 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 32 785 21 463 21 869 40 598 -2 360 
            

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 

Periodiseringsfond och uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 32 785 21 463 21 869 40 598 -2 360 
            

            

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 20 696 21 092 21 863 22 571 23 298 
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Balansräkning 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 
Belopp i tusentals kronor (tkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

TILLGÅNGAR           
            

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           

Materiella anläggningstillgångar 871 238 967 782 1 035 982 1 156 803 1 156 803 

Finansiella anläggningstillgångar 92 553 89 438 86 209 84 065 81 921 

SUMMA   ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 963 791 1 057 220 1 122 191 1 240 868 1 238 724 
            

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 495 131 179 646 249 646 327 646 327 646 
            

SUMMA TILLGÅNGAR 1 458 922 1 236 866 1 371 837 1 568 514 1 566 370 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER           
            

EGET KAPITAL, DÄRAV ÅRETS RESULTAT           

Eget kapital 699 783 701 585 723 048 744 917 785 515 

Årets resultat 32 785 21 463 21 869 40 598 -2 360 

Resultatutjämningsreserv 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

SUMMA EGET KAPITAL 749 568 740 049 761 917 802 515 800 155 
            

AVSÄTTNINGAR 184 543 226 191 247 495 262 080 283 665 
            
SKULDER 524 811 270 627 359 146 497 363 475 994 
            

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR            

& SKULDER 1 458 922 1 236 866 1 368 559 1 561 958 1 559 814 
            

Borgensförbindelser 1 769 836 2 620 849 2 641 411 2 641 411 2 641 411 

      därav kommunala bolag 1 762 425 2 613 000 2 634 000 2 634 000 2 634 000 

                 borgen och förlustansvar egna hem 167 504 167 167 167 

Pensionsskuld ansvarsförbindelse enl 
Skandia (inkl löneskatt) 560 172 582 577 543 016 533 697 528 105 

Operationella leasingsavgifter 23 270 23 270 23 270 23 270 23 270 
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Kassaflödesanalys 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 
Belopp i tusentals kronor (tkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets resultat 32 785 21 464 21 869 40 598 -2 360 

Justering för av- och nedskrivningar 64 917 59 059 67 825 61 949 65 853 

Justering för gjorda avsättningar 1 078 16 310 21 305 14 584 21 586 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1251 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändring           

av rörelsekapital  100 030 96 833 110 998 117 131 85 079 
            

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar 23 661 0 0 0 0 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager 4 841 0 0 0 0 

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder -22 851 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 105 681 96 833 110 998 117 131 85 079 
            

INVESTERINGSVERKSAMHETEN           

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -1 245 0 0 0 0 

Investering- i materiella anläggningstillgångar -68 806 -122 640 -66 025 -104 770 -124 955 

Investering- exploatering  0 -40 000 -70 000 -78 000 -70 000 

Investering i pågående projekt -14 029  0  0  0  0 

Ökning - av finansiella anläggningstillgångar -43  0  0  0  0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -84 123 -162 640 -136 025 -182 770 -194 955 

            

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 784 0 0 0 0 

            

Årets kassaflöde 23 342 -65 807 -25 027 -65 639 -109 876 

Likvida medel vid årets början 57 256 80 598 14 791 -10 236 -75 875 

Summa likvida medel vid årets slut 80 598 14 791 -10 236 -75 875 -185 751 
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SÄRSKILDA UPPDRAG 
Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta 

arbetet med att utveckla verksamheterna genom 

digitalisering och e-tjänster. Inriktningen ska vara 

att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under 

2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna 

och minska den interna administrationen. Uppdraget 

återrapporteras inom ramen för kommunens 

delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till socialnämnden och viadidakt-

nämnden att öka övergången till egen försörjning 

bland kvinnor och män som har försörjningsstöd. 

Utgångspunkten för uppdraget är den utredning som 

genomförts för att stärka arbetsmarknadsperspektivet 

i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. 

Uppdraget ska genomföras i samråd med närings-

livschefen. En delrapport ska ges till kommun-

styrelsen senast i juni 2019. Uppdraget återrappor-

teras också inom ramen för kommunens delårs-

rapport och årsredovisning. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå hur 

omfattningen av interna köp- och sälj- samt 

beställar/utförarmodeller kan minskas i syfte att 

effektivisera administrationen. I uppdraget ingår 

att redogöra för befintliga köp- och sälj- samt 

beställar/utförarmodeller mellan nämnder/ 

förvaltningar och att beskriva för- och nackdelar 

med dessa. I uppdraget ingår också att ge förslag på 

en mer effektiv hantering. 

Kommunledningsförvaltningen ska återrapportera 

till kommunstyrelsen senast i mars 2019 inför 

beredningen av planeringsdirektivet för 2020. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda en 

förändrad organisation för överförmyndaren. 
Inriktningen är att en överförmyndarnämnd ska 

startas den 1 januari 2021. I uppdraget ingår att 

beakta eventuella förändringar i regelverket på 

nationell nivå. Regeringen avser att tillsätta en 

utredning som ska föreslå moderna och rättssäkra 

regler om gode män, förvaltare och andra 

ställföreträdare. Kommunledningsförvaltningen ska 

återrapportera till kommunstyrelsen senast i juni 

2020. En delrapport ska lämnas till 

kommunstyrelsen i september 2019. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att revidera 

rutiner för hantering av bidragsansökningar till 

kommunstyrelsen avseende föreningsstöd och 

evenemangsbidrag. Uppdraget återrapporteras 

inom ramen för kommunens delårsrapport och 

årsredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55



   

 

Övergripande plan med budget 2019-2021 Katrineholms kommun  | 33 

BILAGOR 
Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över 
genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen 

Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2018-2020 (KF 2017-11-20, 

§ 186). Alla belopp är i tusentals kronor.  

Aktuell ram 2019 visar nämndernas ramar inklusive tillfällig ramförstärkning. Totala medel 2019 visar aktuell 

ram 2019 inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna. 

Övergripande politisk ledning 2018 -12 529 
Tekniska justeringar 

 Riksdagsval 2018 931 

EU-val -858 

Justering sociala avgifter 70 

Justering av politikerarvode -177 

Hyreskompensation 2018 -8 

Justeringar under den politiska beredningen   

Överförmyndaren 500 

Utbildning nya förtroendevalda -200 

Aktuell ram 2019 -12 271 
  varav Kommunfullmäktige -4 952 

  varav Revision -1 284 

  varav Överförmyndaren -5 123 

  varav Valnämnden -913 

Totala medel 2019 -12 271 

    

Bildningsnämnden 2018 -814 004 
Tekniska justeringar   

Familjecentral -2 000 

Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng  2017 -1 524 

Korrigering av hyra -123 

Kapitaltjänstkostnader 2017 291 

Kost/vaktmästeri omlastning lönekompensation 2018 -746 

Kost/vaktmästeri omlastning PO justering 2018 2 699 

Resursfördelningsmodell -9 102 

Hyreskompensation 2018 -2 481 

Omfördelning pga nytt städavtal 1 996 

Omfördelning pga nya livsmedelspriser -1 050 

Löneuppräkning 2019 -12 718 

Justering av politikerarvode -26 

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2019 -838 787 

Totala medel 2019 -838 787 
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Kommunstyrelsen 2018 -213 414 
Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2017 2 376 

Förändring Välfärdsfonden 27 300 

Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2018 600 

Ökade kostnader kollektivtrafik -1 282 

Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2019 -600 

Justering sociala avgifter -70 

Justering Konsumentvägledning -200 

Minskade kostnader pga skatteväxling region 4 090 

Hyreskompensation 2018 -3 735 

Omfördelning pga nytt städavtal 29 

Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan -50 

Arrangemangsbidrag KFV marknadsföring Katrineholmsgalan -50 

Bidrag biljetter till Katrineholmsgalan -40 

Bidrag pensionärsalliansen hyra gårdshuset                                                    -12 

E-arkiv -137 

Justering 100 

Löneuppräkning 2019 -1 318 

Justering av politikerarvode -80 

Justeringar under den politiska beredningen   

Förändring Välfärdsfonden 0 

KLC marknad 3 000 

Justering kommunstyrelsens medel till förfogande 3 000 

Kontaktcenter -1 000 

Bussresor pensionärer sommar, engångsbelopp -200 

Drifteffekt av investeringar -290 

Aktuell ram 2019 -181 982 
  varav Välfärdsfonden 0 

  varav Kommuncentrala -10 570 

  varav Kommunledningsförvaltning -111 129 

  varav Samhällsbyggnadsförvaltning -53 524 

  varav KLC avskrivning  -3 760 

  varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 

  varav KLC internränta, ej driftskostnadspåverkande, se intäkt under posten 

kapitalkostnadsintäkter 0 

    

Resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, utbildningstjänster -5 400 

Kommungemensamma personalsociala aktiviteter -600 

Totala medel 2019 -187 982 
    

Kulturnämnden 2018 -37 354 
Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2017 444 

Hyreskompensation 2018 -79 

Omfördelning pga nytt städavtal -50 

Hyresbidrag Eritreanska föreningen              -83 

Bidrag Katrineholms symfoniorkester           -60 

Bidrag till Katrineholms musikkår                   -24 

Löneuppräkning 2019 -424 
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Justering av politikerarvode -8 

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2019 -37 638 
Resursförstärkning ungdomsverksamhet, om statliga medel ej tillförs -500 

Resurser för Lyckliga gatorna, om statliga medel ej tillförs -2 000 

Totala medel 2019 -40 138 

    

Bygg- och miljönämnden 2018 -521 
Tekniska justeringar   

Justering av politikerarvode -8 

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2019 -529 

Totala medel 2019 -529 
    

Service- och tekniknämnden 2018 -99 825 
Tekniska justeringar   

Möbler och inventarier ny våning 80 

Digitalisering - utveckling/datorprogram 100 

Arbetsmiljöåtgärder 100 

Ny teknik 35 

Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2017 2 156 

Korrigering av hyra 123 

Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2018 1 042 

Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering PO 2018 -3 771 

Kapitaltjänstkostnader 2017 -244 

Justering Konsumentvägledning 200 

Hyreskompensation 2018 -539 

PO justeringar från 2018 0 

Omfördelning pga nytt städavtal 266 

Löneuppräkning 2019 -2 119 

Justering av politikerarvode -21 

Justeringar under den politiska beredningen   

Hyresbidrag idrottenshus -252 

Drifteffekter av föreslagna investeringar -102 

Aktuell ram 2019 -102 772 

Totala medel 2019 -102 772 
    

Socialnämnden 2018 -175 633 
Tekniska justeringar   

Möbler och inventarier ny våning -80 

Digitalisering - utveckling/datorprogram -100 

Arbetsmiljöåtgärder -100 

Kapitaltjänstkostnader 2017 165 

Omfördelning pga nytt städavtal -77 

Löneuppräkning 2019 -1 621 

Justering av politikerarvode -22 
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Justeringar under den politiska beredningen   

Ramförstärkning, tillfälliga medel 2019 -3 000 

Aktuell ram 2019 -180 468 

Totala medel 2019 -180 468 
    

Viadidaktnämnden 2018 -57 263 

Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2017 59 

Hyreskompensation 2018 -90 

Omfördelning pga nytt städavtal -133 

Löneuppräkning 2019 -915 

Justering av politikerarvode -7 

Justeringar under den politiska beredningen   

Drifteffekt av investeringar -195 

Medfinansiering yrkesvux 2019, tillfälliga medel -2 000 

Resursförstärkning insatser egen försörjning, tillfälliga medel -2 000 

Aktuell ram 2019 -62 543 

Totala medel 2019 -62 543 
    

Vård- och omsorgsnämnden 2018 -670 142 
Tekniska justeringar   

Ny teknik -35 

Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2017 -631 

Kapitaltjänstkostnader 2017 185 

Serviceboende -4 614 

Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2018 -296 

Kost/vaktmästeri omlastning PO justering 2018 1 072 

Resursfördelningsmodell -6 135 

Hyreskompensation 2018 -1 471 

Omfördelning pga nytt städavtal -376 

Omfördelning pga nya livsmedelspriser -225 

Löneuppräkning 2019 -10 096 

Justering av politikerarvode -26 

Justeringar under den politiska beredningen   

Drifteffekt föreslagna investeringar -85 

Arbetskläder -1 000 

Ramförstärkning, tillfälliga medel 2019 -18 000 

Aktuell ram 2019 -711 875 
Resurser för bibehållen habiliteringsersättning, om statliga medel ej tillförs -2 000 

Resursförstärkning demografi enligt resursfördelningsmodell -2 000 

Totala medel 2019 -715 875 
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Räddningstjänsten VSR 2018 -28 741 
Tekniska justeringar 

 Hyresökning, ny brandstation -2 672 

Justeringar under den politiska beredningen   

Löneökning och friskvård -607 

Aktuell ram 2019 -32 020 

Totala medel 2019 -32 020 
    

Ofördelade medel till nämnder 0 
Tekniska justeringar   

Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell 0 

Aktuell ram 2019 0 

Totala medel 2019 0 
    

FINANSIERING   

    

Ökade kostnader för lokaler -8 403 
Hyreskompensation 2018 8 403 

Ökade kostnader för verksamhetslokaler -23 069 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 -23 070 
    

Löneuppräkning 0 

Justering av politikerarvoden 0 

Justeringar under den politiska beredningen   

Uppdaterat antagande om löneökning till 2,0 % -29 321 

Löneuppräkning 2019, fördelning nämnder 29 321 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 0 

    

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 0 
    

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 78 186 
Förändring PO och semesterlöneskuld 13 059 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 91 245 
    

Pensioner -111 300 
Effekt av uppdaterad prognos per 2018-08-31 -7 200 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 -118 500 

    

Intäkter Viadidakt Vingåker 12 712 
Uppdatering av underlaget -174 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 12 538 
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Kapitalkostnadsintäkter 70 989 
Uppdatering av underlaget -3 277 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 67 712 

    

Avskrivningar -59 059 
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:   

  2018 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda   
  Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 

2019   

  Planerade investeringar under 2019   

Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på det 

sättet sprids avskrivningskostnaderna.   

    

Tekniska justeringar   

Justering enligt underlag -8 766 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 -67 825 
    

Skatteintäkter och utjämning 2 109 227 
Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) september 2018 och 34 350 invånare.  77 114 

  Aktuellt budgeterat belopp 2019 2 186 342 
    

Finansiering, utdelningar mm 11 236 

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, 

momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för 

aktivering av bidraget till Citybanan   

Tekniska justeringar   

Aktuellt budgeterat belopp 2019 11 236 
    

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt 
budgetproposition 27 300 
Justering enligt flerårsplan -9 225 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 18 075 
    

    

Statsbidrag för minskad segregation 0 
Justering enligt flerårsplan 5 000 

Aktuellt budgeterat belopp 2019 5 000 

    

God ekonomisk hushållning 21 863 
I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och 

statsbidrag.   
  

  

61



   

 

Övergripande plan med budget 2019-2021 Katrineholms kommun  | 39 

Bilaga 2: Tillfälliga ramförstärkningar 2019 

Under 2019 förstärks vissa nämnders ramar tillfälligt. Satsningarna påverkar inte nämndernas ramar 2020.  

Alla belopp är i tusentals kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden, tillfällig resursförstärkning  18 000 

Viadidaktnämnden, medfinansiering yrkesvux  2 000 

Viadidaktnämnden, resursförstärkning insatser för ökad egen försörjning (statsbidrag segregation) 2 000 

Socialnämnden, resursförstärkning insatser för ökad egen försörjning (statsbidrag segregation) 3 000 

Kommunstyrelsen, extra kollektivtrafik 200 

Summa 25 200 

 

 

Bilaga 3: Fonderade medel 

Fonderade medel 
Belopp 
(mnkr) Nämnd Avser 

RUR 17,0     

Integrationsfonden 35,4     

varav beslut i budget 2019 2,0 VON Resurser för bibehållen habiliteringsersättning, om statliga medel ej tillförs 

varav beslut i budget 2019 2,0 VON Resursförstärkning demografi enligt resursfördelningsmodell 

varav beslut i budget 2019 0,5 KULN Resursförstärkning ungdomsverksamhet, om statliga medel ej tillförs 

varav beslut i budget 2019 2,0 KULN Resurser för Lyckliga gatorna, om statliga medel ej tillförs 

varav beslut i budget 2019 5,4 KS Resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, utbildningstjänster 

varav beslut i budget 2019 0,6 KS Kommungemensamma personalsociala aktiviteter 

Tillväxtfrämjande medel 26,2     

Totalt 78,6     
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Bilaga 4: Volymutveckling 

Kommunstyrelsen 

Volymmått 
Utfall 
2017 

Utfall 
jan-jun 

2018 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Antal leverantörs-
fakturor 

77 122 45 957 75 000  75 000 

Antal lönespecifika-
tioner 

68 364 46 707 69 000 70 100 

Antal fullvärdiga  
e-tjänster 

Nytt 
mått 

   

Antal ärenden hos 
konsumentvägledningen 

130 82 200 200 

Antal företagsbesök 
enligt näringslivsrådets 
samverkansprogram 

102 20 100 100 

Antalet lönespecifikationer ökar på grund av en 

ökning av antalet anställda inom kommunen.  

Ett nytt volymmått avseende antal e-tjänster i 

kommunens e-tjänstportal läggs till. Prognosen för 

2019 är en ökning med 50 fullvärdiga e-tjänster. 

Antalet företagsbesök minskade under första halvåret 

2018, rekrytering av näringslivschef har genomförts 

under året. 

Bildningsnämnden 

Volymmått 
Utfall 2017 

Utfall 
2018 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

enligt 
SCB Vår Höst Vår Höst 

Antal barn i förskola 
inkl. pedagogisk 
omsorg 

1 865 1 810 1 958 1 917 1 965 

Antal elever i 
grundskola 

3 873 3 831 3 882 3 891 4 022 

Antal elever i 
grundsärskola 

96 91 90 90 ingår 
ovan 

Antal barn i fritidshem 1 321 1 428 1 319 1 379 1 350 

Antal elever i 
gymnasieskolan 

1 172 1 221 1 208 1 214 1 285 

Antal elever i 
gymnasiesärskolan 

35 37 39 39 ingår 
ovan 

Antal barn i 
kulturskolans 
verksamhet 
(ämneskurs) 

651 645 689 700 700 

Antal pågående 
ärenden inom 
Elevhälsan 

793 829 960 1 000 1 000 

Antal barn inskrivna i 
omsorg på obekväm 
tid 

31 27 32 29 31 

Antal elever som 
deltar i moders-
målsundervisning 

665 674 696 700 700 

Volymerna för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola avser de barn som kommunen  

har betalningsansvar för. 

Antalet barn i förskolan beräknas öka i något lägre 

takt 2019 än tidigare. Antalet elever i grundskolan 

kommer fortsätta att öka 2019, vilket är en naturlig 

följd av att antalet födda barn har ökat och att dessa 

större årskurser flyttas upp till skolan med start 2018 

och framåt. Även antalet elever i gymnasieskolan 

beräknas öka något under 2019. Katrineholms 

gymnasieskola påverkas även av antalet elever till 

och från andra kommuner. Dessa grupper beräknas 

vara oförändrade de kommande åren. 

Bygg- och miljönämnden 

Volymmått 
Utfall 
2017 

Utfall 
jan-jun 

2018 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Antal inkomna 
bygglovsansökningar 

272 165 300 290 

Antal strandskyddsärenden 28 11 15 15 

Antal anmälningsärenden, 
icke lovpliktiga åtgärder 

125 72 140 140 

Antal ansökningar om  
förhandsbesked om bygglov 

7 1 5 4 

Antal antagna detaljplaner 10 3 8 7 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 94 54 100 160 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 79 95 115 100 

Tillsynsuppdrag livsmedel 305 145 289 289 

Inkomna 
avloppsansökningar 

131 70 200 200 

Antal miljö- och 
hälsoskyddsärenden totalt 

1 633 1 369 2 200 2 200 

Personalförstärkning har gjorts för att klara trycket 

som råder inom plan- och byggområdet. Den främsta 

orsaken till det relativt stora antalet tillsynsuppdrag 

gällande hälsoskydd är handläggning av många 

radonärenden under våren.  

Kultur- och turismnämnden 

Volymmått 
Utfall 
2017 

Utfall 
jan-jun 

2018 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Arrangemangsbidrag, 
beviljade 

28 16 30 30 

Ungdomsbidrag Snabba 
stålar, beviljade 

5 11 15 15 

Antal besökare i 
Kulturhuset 

265 889 126 255 280 000 260 000 

Besök på Kulturhusets 
konstutställningar 

22 249 9 334 23 000 23 000 

Utlån av e-media 11 951 4 648 10 000 11 000 

Utlån per invånare 6,4 2,8 6,0 6,0 

varav lån per invånare på 
huvudbiblioteket 

60% 59% 59% 60% 

varav lån per invånare på 
skolbibliotek/filial 

40% 41% 41% 40% 

Antal besökare på 
Perrongen, Lokstallet 

52 627 37 545 55 000 60 000 

Antalet besök i Kulturhuset Ängeln visar en nedåt-

gående trend, vilket bland annat förklaras av att den 

digitala servicen hela tiden utvecklas och erbjuder 

fler möjligheter att ta del av biblioteksservice online. 
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E-boksutlånen har under 2018 inte ökat i samma takt 

som tidigare. På grund av en förändrad teknisk 

lösning hos leverantören saknas säkra uppgifter om 

antalet Bibblix-lån under maj och juni 2018.  

Service- och tekniknämnden 

Volymmått 
Utfall 
2017 

Utfall 
jan-jun 

2018 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Antal besökare i simhallen 127 734 76 807 97 000 100 000 

Antal deltagare vid 
arrangemang/läger inom 
Sportcentrum 

124 771 50 025 150 000 150 000 

Antal avtal med föreningar 65 67 67 70 

Asfaltsbeläggning, antal 
kvadratmeter 

45 780 20 000 40 000 40 000 

Drift/underhåll av kilometer 
GC-vägar 

23,2 23,2 23,2 23,2 

Drift/underhåll av kilometer 
gatuvägar 

168,1 168,1 168,1 168,1 

Antal lunchportioner 
förskola 

257 512 154 181 260 000 280 000 

Antal lunchportioner 
grundskola 

634 057 244 174 670 000 670 000 

Antal lunchportioner 
Duveholmsgymnasiet och 
KTC 

152 748 75 101 170 000 170 000 

Antal dagsportioner 
särskilt boende för äldre 

126 062 65 828 130 000 130 000 

Antal portioner matlåda 
äldreomsorg 

41 442 21 698 45 000 45 000 

Antal inkommande samtal 
per dag i växeln 

754 816 816 705 

Antal bilar inom 
bilsamordningen 

115 121 110 130 

Antalet besökare i simhallen minskar kraftigt på 

grund av renoveringen av den stora simbassängen.  

Det är osäkert hur länge bassängen kommer vara 

stängd. Prognoserna för antal besökare justerats ner 

både för 2018 och 2019. 

Kommunens bilpark har ökat och ligger över 

prognosen för 2018. Ökningen kan vara temporär 

men prognosen för 2019 är en fortsatt ökning. 

Socialnämnden 

Volymmått 
Utfall 
2017 

Utfall 
jan-jun 

2018 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Antal hushåll som beviljats 
ekonomiskt bistånd, 
genomsnitt per månad 

643 595 600 550 

Antal ensamkommande barn 
och unga 

156 68 70 50 

Antal utnyttjade vårddygn i 
familjehem, 
ensamkommande barn och 
unga 

21 822 6 699 13 000 11 100 

Antal utnyttjade vårddygn i 
stödboende/HVB, 
ensamkommande barn och 
unga 

16 819 2 848 6 000 5 100 

Antal utnyttjade vårddygn i 
familjehem, barn och unga 
exkl ensamkommande 

21 018 11 361 20 000 22 000 

Antal utnyttjade vårddygn på 
institution, barn och unga 
exkl ensamkommande 

4 060 3 465 7 000 7 000 

Antal utnyttjade vårddygn på 
institution, vuxna 

7 387 3 619 7 000 7 000 

Antal utnyttjade vårddygn på 
Vårnäs, öppet intag 

1 225 465 1 000 1 100 

Antal pågående insatser, 
kontaktfamiljer/ 
kontaktpersoner 

84 52 100 100 

Antal ärenden spelmissbruk Nytt mått    

Antal kvinnofridsärenden 110 58 100 120 

Antal sociala kontrakt 103 101 120 120 

Antal stadigvarande 
serveringstillstånd 

28 32 30 35 

Antal inkomna 
aktualiseringar 

3 617 2 527 5 000 5 000 

Antal startade utredningar 1 679 1 058 2 200 2 200 

Antal avslutade utredningar 1 836 968 2 000 2 000 

Antal pågående utredningar 2 196 1 402 2 500 3 000 

De största förändringarna är nedgången av antalet 

ensamkommande barn och unga samt minskningen 

av antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd. 

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med 

spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen, vilket innebär att kommuner och 

landsting ska förebygga spelproblem och erbjuda stöd 

och behandling till personer som har allvarliga 

problem med spel om pengar. Antal ärenden 

spelmissbruk läggs därför till som nytt volymmått. 
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Viadidaktnämnden 

Volymmått 
Utfall 
2017 

Utfall jan-
jun 2018 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Producerade 
verksamhetspoäng 
gymnasial nivå 

253 000 244 800 275 000 285 000 

Producerade 
verksamhetspoäng 
grundläggande nivå 

187 500 92 500 190 000 200 000 

Producerade 
verksamhetspoäng 
särskild utbildning för 
vuxna 

2 280 2 010 2 200 2 500 

Antal studerande inom 
svenska för invandrare, 
sfi, genomsnitt per 
månad 

560 
52 % kv, 

48 % män 

639 
58 % kv, 

42 % män 

600 550 

Antal studerande inom 
samhällsorientering, 
genomsnitt per månad 

306 
48 % kv, 

52 % män 

297 
54 % kv, 

46 % män 

300 300 

Antal studenter som i 
sina eftergymnasiala 
studier använder lokaler 
och service vid lärcenter 
Campus Viadidakt 

Nytt mått 135 
76 % kv, 

24 % män 

140 150 

Antal mottagna 
ungdomar som faller 
under aktivitetsansvaret 

149 
43 % kv, 

57 % män 

121 
52 % kv, 

48 % män 

150 150 

Antal deltagare i 
arbetsmarknadsåtgärd i 
Katrineholm anvisade av 
socialförvaltningen 

244 
50 % kv, 

50 % män 

180 
45 % kv, 

55 % män 

300 300 

Antal deltagare i 
arbetsmarknadsåtgärd i 
Katrineholm anvisade av 
Arbetsförmedlingen 

267 
51 % kv, 

49 % män 

132 
51 % kv, 

49 % män 

200 200 

Antal ungdomar 16-25 
år från Katrineholm på 
Viadidakt ungdomstorg 

90 
48 % kv, 

52 % män 

86 
42 % kv, 

58 % män 

110 110 

Antal feriearbetare i 
Katrineholm 

275 
51 % kv, 

49 % män 

267 
52 % kv, 

48 % män 

310 310 

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt 

utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas 

heltidsstudier för en elev. 

Under det första halvåret 2018 har verksamhets-

volymerna inom sfi och gymnasial vuxenutbildning 

fortsatt att öka. För gymnasial vuxenutbildning 

förväntas en ökning även nästa år. För sfi görs 

bedömningen att de senaste årens tillströmning är på 

väg att kulminera, till följd av den minskning av 

antalet asylärenden som skett efter 2015. Inom 

grundläggande vuxenutbildning har volymerna 

minskat något under året och prognosen för 2018 har 

därför reviderats. Bedömningen är dock att det 

kommer att vara fortsatt stora volymer inom 

grundläggande vuxenutbildning även 2019.  

Antalet studenter som i sina eftergymnasiala studier 

använder lokaler och service vid lärcenter Campus 

Viadidakt bedöms öka 2019. 

Antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärder har hittills 

minskat något under 2018, framförallt när det gäller 

deltagare från Arbetsförmedlingen. Prognosen för 

2018 har därför justerats ned något. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Volymmått 
Utfall 
2017 

Utfall 
jan-jun 

2018 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Utförda hemtjänsttimmar per 
månad, intern regi 

15 040 15 402 15 500 15 400 

Utförda hemtjänsttimmar per 
månad, extern regi 

5 574 5 676 6 100 6 150 

Personlig assistans beviljad 
enligt socialförsäkringsbalken, 
enbart de 20 första timmarna 
per vecka, internt utförd 

8 988 7 475 8 500 8 500 

Personlig assistans beviljad 
enligt socialförsäkringsbalken, 
enbart de 20 första timmarna 
per vecka, externt utförd 

13 286 12 000 12 500 12 500 

Personlig assistans enligt LSS, 
internt utförd 

578 718 720 750 

Personlig assistans enligt LSS, 
externt utförd 

4 968 5 752 5 800 5 850 

Belagda platser på LSS-
boende 

131 136 136 142 

Externa placeringar LSS 6 5 5 5 

Antal brukare med daglig 
verksamhet inom LSS per 
månad 

216 235 240 250 

Beviljade timmar boendestöd 
per månad 

1 423 1 361 1 400 1 450 

Volymmått avser genomsnittliga volymer (antal) per månad under 

respektive år och period. 

Den uppåtgående trenden för utförda timmar inom 

extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer 

väljer privat hemtjänst. Viss ökning inom intern hem-

tjänst kan härledas till riktlinjen för trygg samverkan 

och effektiv utskrivning, vilket ger kortare ställtider 

att starta upp insatser.  

För personlig assistans enligt LSS ökar utförda 

timmar i både intern och extern regi.  
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Attraktionskraft & kompetensförsörjning

Ett starkare Katrineholm

Övergripande plan med budget 2019-2021

Ett axplock ur satsningar och investeringar i
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige
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Förutsättningar för budgetarbetet

• Fortsatt befolkningstillväxt förväntas, ca 250 nya invånare per år
• Från 2020 kommer kommunens kostnader öka till följd av 

volymökningar och investeringar i bland annat nya förskolor, skolor 
och äldreboende

• Stor osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag 2019
• Långsiktighet i planeringen är avgörande för att säkerställa en 

hållbar ekonomi över tid
• Det är av stor vikt att hålla i ekonomin och effektivisera nu, för att ha 

rätt utgångsläge när volym-/kostnadsökningarna kommer 
• Utrymme finns för tidsbegränsade satsningar som inte ökar 

kostnader längre fram

Ny mandatperiod

Kommunplan 2015-2018
• Tillväxt, jobb och egen försörjning
• Attraktiva boende- och livsmiljöer
• Utbildning
• Omsorg och trygghet
• Kultur, idrott och fritid
• Hållbar miljö
• Ekonomi och organisation

Kommunplan 2019-2022
• Baseras på majoritetens valprogram
• Fastställs av kommunfullmäktige i 

januari 2019
• Kommer innehålla resultatmål för 

mandatperioden (därför finns inga 
resultatmål i övergripande plan med 
budget)
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TILLVÄXT, JOBB OCH
EGEN FÖRSÖRJNING

Tillväxt, jobb och egen försörjning
• Fortsatt befolkningstillväxt
• Ytterligare satsningar för god mark- och planberedskap för bostäder, 

företagsetableringar och verksamhetslokaler
• Offensivt arbete för fler företagsetableringar och ett bra företagsklimat 
• Satsning på utbyggnad av fiberbaserat bredband, 50 mnkr under 5 år
• Obligatorisk prao införs på högstadiet
• Feriejobb för alla ungdomar på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet, 

2,5 mnkr
• Flera samarbeten och projekt för att främja nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden 
• Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att öka övergången 

till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd, 
5 mnkr genom statsbidrag
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ATTRAKTIVA BOENDE-
OCH LIVSMILJÖER

Attraktiva boende- och livsmiljöer
• Nya stråket, 7 mnkr
• Drottninggatan, 1 mnkr
• Beläggningsytor, 7 mnkr
• Stadsparken, tillbyggnad till restaurangen, offentlig toalett mm, 4,3 mnkr
• Sveaparken, 5 mnkr under två år
• Fortsatt satsning på trädgårdsstaden och naturmiljöer: övriga parker, 

lekplatser, friluftsbad och grönytor, ca 1,2 mnkr
• Belysningsåtgärder, 0,3 mnkr
• Offentlig konst, 0,8 mnkr
• Satsning på fria bussresor för pensionärer även sommaren 2019, 0,2 mnkr
• Nytt parkeringshus på Norr
• Masterplan för norra stadsdelen
• Digitalisering och e-tjänster för plan- och bygglovshantering

69



UTBILDNING

Utbildning
• Fortsatt intensivt arbete för att ytterligare höja skolresultaten och för ökad 

trygghet och studiero
• Ramökning bildningsnämnden till följd av uppdaterad 

resursfördelningsmodell, 9,1 mnkr
• Drift familjecentral, 2 mnkr 
• Utbyggnation av förskolan (Karossen, Karamellen och Junibacken),

totalt 41 mnkr + inventarier och utrustning
• Om-/tillbyggnation av Sandbäcksskolan, 63,5 mnkr under 2 år
• Två nya grundskolor
• Fortsatt satsning på upprustning av utemiljön skolor/förskolor, 1,4 mnkr
• Allaktivitetsplaner vid två skolor, 1,6 mnkr under 2 år
• Fortsatt satsning på digitala verktyg 1:1, 9 mnkr per år
• Personalrum förskola/skola, 0,5 mnkr per år
• Larm verksamhetslokaler, 2,2 mnkr per år
• Medfinansiering yrkesvux, 2 mnkr
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OMSORG OCH TRYGGHET

Omsorg och trygghet
• Ramökning vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad 

resursfördelningsmodell, 8,1 mnkr
• Tillfällig förstärkning vård- och omsorgsnämnden, 18 mnkr
• Arbetskläder vård- och omsorg, 1 mnkr
• Bibehållen habiliteringsersättning om statliga medel ej tillförs, 2 mnkr
• Nytt äldreboende Dufvegården med 96 platser
• Omvandling av vårdboendeplatser till demensplatser
• Kylanläggningar samt luftkonditionering, 5 mnkr under 2 år
• Om- och tillbyggnad samt utemiljöer vård och omsorg, 2 mnkr under 2 år
• Färdigställande av servicebostad i kvarteret Hästen
• Färdigställande av socialpsykiatrins lokaler för Skogsbrynet
• Planering för ytterligare en gruppbostad
• Ny brandstation klar februari 2019
• Fortsatt arbete med social insatsgrupp för ungdomar 
• Fler övervakningskameror och beredskap för ordningsvakter
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KULTUR, IDROTT O
FRIT

Kultur, idrott och fritid
• Sportcentrum renovering av simhallen, 8,5 mnkr
• Sportcentrum hinderbana, 1 mnkr under 2 år
• Backavallen projektering byte av kylsystem och byggnation, 2 mnkr
• Sportcentrum övriga investeringar, ca 2 mnkr
• Aktivitetsparker i Sköldinge och Forssjö, 0,6 mnkr under 2 år
• Upprustning övriga idrottsplatser, 0,3 mnkr
• Upprustning av motionsspår och friluftsbad, 0,4 mnkr
• Lyckliga gatorna, 2,0 mnkr
• Ungdomsverksamhet kulturnämnden, 0,5 mnkr 
• Kodlås på uthyrningslokaler 
• Hyresbidrag för Idrottens hus
• Höjda bidrag till symfoniorkestern och musikkåren
• Fortsatt arbete kring folkhälsa och ANDT
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HÅLLBAR MILJÖ

Hållbar miljö
• Flera miljöprojekt med statligt stöd
• Kommunen deltar i Fossilfritt Sverige
• Miljö- och energibesparande åtgärder KFAB, 2 mnkr
• Mer solenergi i samband med takunderhåll
• Fortsatt utbyte till LED i gatubelysningen
• Fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp
• Sjöreningsprojekt Öljaren
• Utredning förbättrad dagvattenhantering
• Satsning på återvinningsstationer vid förskolor och skolor, 1 mnkr per år
• Handlingsplan mot nedskräpning
• Fortsatta diskussioner med FTI om miljön kring återvinningsstationerna
• Fortsatt höga ambitioner när det gäller klimatsmart mat och minskat 

matsvinn
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EKONOMI OCH 
ORGANISATION

Ekonomi och organisation
• Fortsatt uppdrag till alla nämnder att digitalisera och utveckla nya e-tjänster
• Kontaktcenter permanentas, 1 mnkr
• Ny webbplats lanseras
• Nätverksinvesteringar och trådlösa nätverk, 2,5 mnkr
• Nytt ekonomisystem, 4 mnkr
• Uppdrag att effektivisera administrationen genom att minska interna köp-

och sälj- samt beställar/utförarmodeller
• Fortsatt satsning på utbildningstjänster för kompetensförsörjning och 

generationsväxling, 5,4 mnkr
• Investeringar i arbetsmiljöåtgärder, ca 2 mnkr
• Kommunövergripande personalsociala aktiviteter, 0,6 mnkr
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Särskilda uppdrag

• Fortsatt utveckling av verksamheterna genom digitalisering och nya 
e-tjänster, med målsättningen att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska tas 
fram under 2019 (samtliga nämnder)

• Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har 
försörjningsstöd (socialnämnden och viadidaktnämnden)

• Föreslå hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt 
beställar/utförar-modeller kan minskas i syfte att effektivisera 
administrationen (kommunstyrelsen)

• Utreda förändrad organisation för överförmyndaren (kommunstyrelsen)

Kommunstyrelsens övergripande 
uppföljning under 2019

• Kompetensförsörjning 
• Skolresultat samt trygghet och säkerhet (bildningsnämnden)
• Ekonomi i balans, återrapporteras kvartalsvis (socialnämnden 

och vård- och omsorgsnämnden)
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Belopp i tusentals kronor (tkr)  Budget  Budget  Plan  Plan  

Nämnd/styrelse  2018  2019  2020  2021 

Övergripande politisk ledning  ‐12 529  ‐12 271  ‐12 271  ‐12 271 

Bildningsnämnden  ‐814 004  ‐838 787  ‐851 351  ‐862 689 

Kommunstyrelsen   ‐213 414  ‐181 982  ‐181 783  ‐182 586 

varav Välfärdsfonden  ‐27 300  0  0  0 

varav Kommuncentrala  ‐10 490  ‐10 570  ‐10 570  ‐10 570 

varav Kommunledningsförvaltningen  ‐100 654  ‐111 129  ‐111 130  ‐111 933 

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen  ‐68 970  ‐57 284  ‐57 084  ‐57 084 

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande  ‐6 000  ‐3 000  ‐3 000  ‐3 000 

Kulturnämnden  ‐37 354  ‐37 638  ‐37 638  ‐37 638 

Bygg‐ och miljönämnden  ‐521  ‐529  ‐529  ‐529 

Service‐ och tekniknämnden  ‐99 825  ‐102 772  ‐102 772  ‐102 617 

Socialnämnden  ‐175 633  ‐180 468  ‐177 468  ‐177 468 

Viadidaktnämnden   ‐57 263  ‐62 543  ‐58 543  ‐58 543 

Vård‐ och omsorgsnämnden  ‐670 142  ‐711 875  ‐700 416  ‐703 609 

Räddningstjänsten VSR  ‐28 741  ‐32 020  ‐32 020  ‐32 020 

Ofördelade medel för ökade löner 2021  0  0  0  ‐34 880 

Summa nämnder  ‐2 109 424  ‐2 160 885  ‐2 154 791  ‐2 205 005 

Ökade kostnader lokaler  ‐8 403  ‐23 070  ‐43 923  ‐79 669 

Löneuppräkning  0  0  ‐34 880  ‐37 530 

Drifteffekt av föreslagna investeringar  0  0  ‐615  ‐457 

PO‐påslag och semesterlöneskuld  78 186  91 245  93 496  95 732 

Pensioner  ‐111 300  ‐118 500  ‐121 200  ‐130 900 

Intäkter Viadidakt‐Vingåker   12 712  12 538  12 538  12 538 

Kapitalkostnadsintäkter   70 989  67 712  67 712  67 712 

Avskrivningar   ‐59 059  ‐67 825  ‐61 949  ‐65 853 

Skatteintäkter  1 476 980  1 507 147  1 556 977  1 614 119 

Kommunalekonomisk utjämning  569 387  615 405  636 356  651 927 

Kommunal fastighetsavgift  62 861  63 790  63 790  63 790 

Finansiering, utdelningar m.m.  11 236  11 236  11 236  11 236 

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition  27 300  18 075  10 850  0 

Statsbidrag för att minska segregation  0  5 000  5 000  0 

Summa finansiering  2 130 888  2 182 754  2 195 389  2 202 645 

TOTALT med nytt utjämningssystem  21 463  21 869  40 598  ‐2 360 
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning  1,02%  1,00%  1,80%  ‐0,10% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  21 092  21 863  22 571  23 298 

Belopp i tkr Medel 2019

Skillnad 
jämfört med 

2018

Övergripande politisk ledning 12 271 -258
Bildningsnämnden 838 787 19 783
Kommunstyrelsen 187 982 -10 057
Kulturnämnden 40 138 2 009
Bygg- och miljönämnden 529 8
Service- och tekniknämnden 102 772 2 747
Socialnämnden 180 468 1 835
Viadidaktnämnden 62 543 3 280
Vård- och omsorgsnämnden 715 875 35 734
Räddningstjänsten VSR 32 020 3 279
TOTALT 2 173 385 58 361
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Investeringar och exploateringar 
under 2019

Verksamhetsinvesteringar 52 mnkr

Investeringar i infrastruktur och parker 31 mnkr

Fastighetsinvesteringar 90 mnkr

Exploateringar 70 mnkr 

Resultat och skattesats 2019

Budgeterat resultat 21,9 mnkr

KS medel till förfogande 3,0 mnkr

Skattesats, sänkt med 6 öre 22,12 kr 

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 350 invånare
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Resurser att tillgå utöver budgeten

Öronmärkta medel från tidigare års resultat 26,2 mnkr

Integrationsfonden 35,4 mnkr 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 17,0 mnkr

Katrineholm
Läge för liv & lust

Vision 2025: I Katrineholm är lust den
drivande kraften för skapande och utveckling
– för liv, lärande och företagsamhet. Lust
är passion, vilja, ambition. Det är också det
lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av –
mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser.
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för
handling och förändring.
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Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8–17)

www.katrineholm.se

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

Katrineholm
Läge för liv & lust
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2018-10-23 

Övergripande plan med budget 2019-2021 

Nytt ledarskap för Katrineholm 

Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor 
själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i 
Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull. 
 
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att 
vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande 
generationer. Vi vill se en gemenskap där alla behövs. Därför behövs ett nytt ledarskap i 
Katrineholm, ett ledarskap som står för ökad frihet och jämställdhet, för minskad otrygghet 
och mot miljöförstöring. Ett ledarskap för medmänsklighet och öppenhet. 

Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under planperioden. 
Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger 
jobb och om vi får in alla i samhället. Den som är ny i Sverige och Katrineholm behöver veta 
hur svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Därför är 
starten en utbildning om detta. Språket är också viktigt. Här är samtal och sång en bra 
inkörsport. Snabb ingång i arbetslivet är en bra förutsättning för integrering i samhället. 

Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter 
berikar och föder idéer. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer. Det 
handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, ”vi-jobb”, 
exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga 
arbetsmarknaden. 

Även med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till 
sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid 
givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan 
ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för 
pendlare. 

Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt. Temadagar i skolan om innovation, 
uppfinningar, trafik och odling kan bidra. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste 
förbättras. 
 
Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet 
vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en 
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position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan 
genom bra studielokaler och teknik i framkant. 

Närodlad politik 
Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är 
närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst vet vilken omsorg som passar deras barn. 
Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan. Vi vill minska gruppstorlekarna för att 
ge lärare och elever mer arbetsro. 

Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. Vi vill se bättre betyg för 
Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de 
bästa förutsättningarna för att få ett jobb. Inom planperioden ska skolresultaten höjas. Det 
ska ske genom tidiga insatser när det gäller ”läsa-skriva-räkna” och kompetensutveckling. 
Skolan är hela samhällets ansvar. 
  
För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet – skolresultat, service 
och omvårdnad – ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga 
resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika 
önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne 
för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med. 
För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. 

I vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska 
vara självvald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och 
byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett ”Bertil-bo”, ett multihus, där 
förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för 
naturliga möten och gemenskap. 

Landsbygd – Vi ser hela Katrineholm 
Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till. Demokratin måste stärkas genom att 
medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda 
och som kommuninvånare. 

En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna 
följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Att ge bidrag till enskilda 
vägar är en del i detta. Centerpartiet vill förändra principerna för kommunens vägbidrag, så 
att de följer Trafikverkets prioriteringar. Vi vill också att vägbidragen ska uppräknas. 
Centerpartiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden och 
vi vill landsbygdssäkra alla beslut. Denna inriktning ska inledas under planperioden. I 
satsningarna på landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att fortsätta 
utveckla de servicepunkter som startades under 2018. I dessa förenas kommersiell service 
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med kommunens service enligt bygdens önskemål. Vi ser landsbygdsskolorna som resurser i 
bygden och avsätter medel som ersättning för detta. 

Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom 
och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även 
stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna. 

Mat och miljö  
Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha 
svenska krav på maten. Ingen dubbelmoral vid upphandlingen, utan lika villkor med så 
mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan 
bidra. Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens 
personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden 
mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. Mat är mer än något som ska hamna 
i magen. Mat är resultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden. 
Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling i staden, vid skolor och 
genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån. 

Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an 
klimatutmaningen. Centerpartiet vill ta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja 
avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Ett uppdrag ska därför läggas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att tillsammans med KFAB genomföra en miljöutredning. 
När det gäller klimatet behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli 
självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid.  

I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska 
brukas – inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia 
med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi 
vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det 
värdefulla strövområdet. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna glädjas åt naturen och 
det öppna landskapet.  

Katrineholm 2019 
2019 innebär början på en ny valperiod. Centerpartiet anser att det behövs ett nytt 
ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar tas för att bygga trygghet i barnomsorg och 
skola, för våra äldre och för den miljö som vi måste vårda för kommande generationer.  

Med ett Katrineholm som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och 
äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten, liksom det behövs bostäder. I 
planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor, ser vi möjligheterna att förverkliga 
”Bertil-bo”, ett multihus, där boende, äldreboende, skola och förskola kan samsas under 
samma tak.  Vi anser också att arbetsmiljön måste förbättras, så att de orimligt höga 
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sjuktalen kan sjunka. Detta är en förutsättning för att kommunen ska lyckas att rekrytera och 
behålla personalen i framtiden. 

Kommunen står inför stora investeringar och utökning av verksamheten i en inte allt för 
avlägsen framtid, vilket den ekonomiska planeringen måste ta hänsyn till. 

Centerpartiet väljer därför att presentera några satsningar och områden som vi vill prioritera 
under kommande år och utifrån vad vi lovade väljarna i valet 2018. 

ÅTAGANDEN 

Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter 20 miljoner att 
använda för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. Syftet med satsningarna 
är att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten inom omsorgen.  

Centerpartiet satsar 3,5 miljon på strukturbidrag till kommunens landsbygdsskolor. 

Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd 
genom att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna är en naturlig 
del av samhällsbygget och ligger därför kvar inom samhällsbyggnadsnämndens förvaltning. 

Centerpartiet vill återställa bidraget till enskilda vägar och vi anslår medel för att skynda på 
arbetet med inventering av förskolans lokaler för att nå en giftfri vardag för våra barn. Det 
innebär att samhällsbyggnadsnämnden får 1,5 miljoner i utökad ram.  

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas till 2 miljoner.  

Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer 
investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på 
landsbygden. 

Centerpartiets driftsbudget bygger på att skattesatsen är oförändrad (22:12). 

Bilaga 1  Centerpartiets förslag till driftsbudget 

Bilaga 2 Centerpartiets förslag till investeringar 

När det gäller investeringar i KFAB:s fastigheter under 2019, så ansluter sig Centerpartiet i 
stort till majoritetens förslag. 
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Centerpartiets Övergripande driftsbudget 2019 med plan 2020 - 2021

KF 171120 Majoritetsförslag
Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget 2019 Justeringar C-budget 2019 Plan Plan 
Nämnd/styrelse 2018 efter justering 2020 2021
Övergripande politisk ledning -12 529 -12 271 -12 271 -12 271 -12 271
Bildningsnämnden -814 004 -838 787 -3 500 -842 287 -851 351 -862 689
Kommunstyrelsen -213 414 -182 137 68 439 -113 698 -181 938 -182 741

varav Välfärdsfonden -27 300 0 0 0 0
varav Kommuncentrala -10 490 -10 570 -10 570 -10 570 -10 570

varav Kommunledningsförvaltningen -100 654 -111 129 10 000 -101 129 -111 130 -111 933
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -68 970 -57 439 57 439 0 -57 239 -57 239
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -3 000 1 000 -2 000 -3 000 -3 000
Kulturnämnden -37 354 -37 638 -37 638 -37 638 -37 638
Samhällsbyggnadsnämnd -521 -529 -66 968 -67 497 -529 -529
Service- och tekniknämnden -99 825 -102 617 -102 617 -102 617 -102 617
Socialnämnden -175 633 -180 468 -180 468 -177 468 -177 468
Viadidaktnämnden -57 263 -62 543 -62 543 -58 543 -58 543
Vård- och omsorgsnämnden -670 142 -711 875 -711 875 -700 416 -703 609
Räddningstjänsten VSR -28 741 -32 020 -32 020 -32 020 -32 020
Kompensation för ökade löner 2020 0 0 0 0 -34 880
Summa nämnder -2 109 424 -2 160 885 -2 029 -2 162 914 -2 154 791 -2 205 005
Ökade kostnader lokaler -8 403 -23 070 -23 070 -43 923 -79 669
Löneuppräkning 0 0 0 -34 880 -37 530
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 0 -615 -457
PO-påslag och semesterlöneskuld 78 186 91 245 91 245 93 496 95 732
Pensioner -111 300 -118 500 -118 500 -121 200 -130 900
Intäkter Viadidakt-Vingåker 12 712 12 538 12 538 12 538 12 538
Kapitalkostnadsintäkter 70 989 67 712 67 712 67 712 67 712
Avskrivningar -59 059 -67 825 -67 825 -61 949 -65 853
Skatteintäkter 1 476 980 1 507 147 1 507 147 1 556 977 1 614 119
Kommunalekonomisk utjämning 569 387 615 405 615 405 636 356 651 927
Kommunal fastighetsavgift 62 861 63 790 63 790 63 790 63 790
Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 11 236 11 236 11 236 11 236
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition 27 300 18 075 18 075 10 850 0
Statsbidrag för att minska segregation 0 5 000 5 000 5 000 0
Summa finansiering 2 130 888 2 182 753 0 2 182 753 2 195 389 2 202 645
TOTALT med nytt utjämningssystem 21 463 21 868 -2 029 19 839 40 598 -2 360
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,02% 1,00% 0,91% 1,80% -0,10%
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 092 21 863 21 863 22 571 23 298
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Nämnd Kat Benämning 2019 2020 2021
KS/KLF 5 Bredband 10 000

KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk 1 500 1 500 1 500

KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 1 000
KS/KLF 4 Upphandling Ekonomisystem 4 000

KS/KLF 4 Möbler 200

KS/KLF 4 Arbetsmiljöåtgärder 250
Summa kommunledningsförvaltning 16 950 2 500 2 500

KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 100 100 100

KS/SBF 4 Övriga investeringar 100 200 200

KS/SBF 4 Focusområden miljömål 200 200 200

KS/SBF 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 300 500 500

KS/SBF 4 Elladdplatser på kommunala arbetsplatser 500 1 000 500

KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken 0 500 500

KS/SBF 5 Katrineholms Logistikcentrum 0 0 500

KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 0 250 250

KS/SBF 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 300 500 500

KS/SBF 5 Aulaparken 0 500 1 000

KS/SBF 5 Belysning i centrum, parker, ljus i staden 300 300 300

KS/SBF 5 Bievägen, Norra stadsdelen 0 1 000 4 000

KS/SBF 5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen 0 4 000 0

KS/SBF 5 Drottninggatan 1 000 0 0

KS/SBF 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen 0 500 500

KS/SBF 5 Gator, övrigt 300 500 500

KS/SBF 5 Nya Stråket 3 000 3 000 5 000

KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 100 100 200

KS/SBF 5 Infart Djulöområdet 0 1 000 1 000

KS/SBF 5 Infart P-hus Norr 0 500 0

KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 100 100 100

KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030) 0 300 5 000

KS/SBF 5 Stensättersgatan 0 0 500

KS/SBF 5 Sveaparken 2 000 0 0

KS/SBF 5 Vasavägen 0 1 500 0

KS/SBF 5 Värmbolsvägen - Dalvägen 0 2 000 0

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 300 700 700

KS/SBF 5 Resecentrum 500 0 0

KS/SBF 5 GC-väg Nävertorpsgatan 0 1 500 0

KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallet 0 0 1 000

KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen-Rönngatan 0 0 1 250

KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 400 500 500

KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan 0 250 500

KS/SBF 5 Östermalmsgatan GC-väg 0 500 500

KS/SBF 5 Åtgärder vid nya Järvenområdet 0 2 000 0

KS/SBF 5 Åtgärder enligt grönplan, nya träd i gatumiljö 0 0 2 000

KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna 600 0 0

KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk 300 500 500

KS/SBF 5 Duvestrand, park och bad 0 500 3 000

KS/SBF 5 Sportcentrum, åtgärder enl. Framtidsgruppen 0 4 000 4 000

KS/SBF 5 Temaparker 0 0 1 000

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Djulögruppen 0 500 500

KS/SBF 5 Belysning cykelbana Forssjö 1 100 0

KS/SBF 4 Begravningsplats husdjur 380

KS/SBF 6 Exploatering 15 000 18 000 20 000

KS/SBF 6 Exploatering Finntorp/Knorran 10 000 20 000 10 000

KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen 20 000 10 000 10 000

KS/SBF 6 Markreserv 25 000 30 000 30 000

KS/SBF summa Exploatering 70 000 78 000 70 000

KS/SBF summa samhällsbyggnadsförvaltning 81 500 107 880 107 800
Investeringsram Kommunstyrelsen 98 450 110 380 110 300

BIN 4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning 3 300 1 200 1 200

BIN 4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning 2 100 1 930 1 930

BIN 4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning 2 120 3 515 2 010

BIN 4 Gemensamma verksamheter 300 430 430

BIN 4 Förvaltningskontoret 50 50 50

BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 50 50 50

BIN 4 Upprustning idrottshallar 300 300 300

BIN 4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 500

BIN 4 Personalrum förskola/skola 500 500 500

BIN 4 1 :1 satsning år 1-9 9 000 9 000 9 000

BIN 4 Teknisk utrustning förskolan 750

BIN 4 Inventarier ny skola 7-9 0 28 300

BIN 4 Inventarier ny skola f-6 0 12 300
Investeringsram Bildningsnämnden 18 970 17 475 56 570

VIAN 4 Inventarier till lokaler 330 330 330

VIAN 4 Alvis
Investeringsram Viadidaktnämnden 330 330 330

KTN 4 Konstnärlig utsmyckning 500 500 500

KTN 4 Konstinköp 300 300 300

KTN 4 Inventarier 500 500 500

KTN 4 Skyltsystem 200

KTN 4 Bibliotekshyllor 0 1 100 1 100

KTN 4 Kompletteringar Black Box 0 700
Investeringsram kultur- och turismnämnden 1 500 3 100 2 400

STN 4 Arbetsmiljöåtgärder 500 500 500

STN 4 Oförutsedda investeringar 1 000 1 000 1 000
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STN 4 Rådmannen, processutrustning och inventarier 500 500

STN 4 Storköksutrustning 1 000 1 000

STN 4 Måltidsmiljö 300 600

STN 4 Städmaskiner entreprenad 300 300 300

STN 4 Städmaskiner mat och måltider 100 100 100

STN 4 Fordon och maskiner 3 000 4 500 4 500

STN 5 Upprustning grusbelagda gc-vägar 0 200 200

STN 5 Broåtgärder 0 500 500

STN 5 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 200 200 200

STN 5 Beläggningsytor 7 000 7 000 7 000

STN 4 Motionsspår 350 700 700

STN 5 Belysning, LED-belysning och elarbeten 800 3 000 3 000

STN 1 Rötskade- och elbesiktning 0 0 300

STN 4 Friluftsbad 50 300 50

STN 1 Upprustning lekplatser, parkutrustning 500 800 800

STN 4 Automatbevattning park 0 0 200

STN 1 Växthuset, teknik och utrustning 450 450 450

STN 4 Trädprojekt 0 300 300

STN 4 Parker och grönytor 500 300

STN 1 Skydd och säkerhet äventyrsbad 50 25 25

STN 4 Sportutrustning Sportcentrum 500 500 500

STN 4 Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum 660 2 580 700

STN 4 Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum 150 150 150

STN 1 Anläggningar och fastigheter 3 630

STN 4 Anläggningar och fastigheter 2 000

STN 4 Övriga IP 300

STN 1 Backavallen konvertering och byggnation 2 400

STN 4 Teknik, Simhallen 200

STN 4 Nytt toppskikt friidrottsbanor 100 600

STN 4 Backavallen A-läktare exteriört 300

STN Investeringsram Service- och tekniknämnden 26 840 26 105 21 475
SOCN 4 Möbler och inventarier 100 100 100

SOCN 4 Digitalisering - Utveckling/datorprogram 100 100 100

SOCN 1 Arbetsmiljö SOCN 600 600 600
Investeringsram Socialnämnden 800 800 800

VON 1 Brandsäkerhet 800 800 800

VON 1 Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400

VON 1 Person-/taklyftar, rullstolar 200 200 200

VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150

VON 1 Diskdesinfektor, befintliga boenden 80 80 80

VON 4 Inventarier nytt äldreboende Dufvegården 0 14 000 0

VON 4 Lyftmotorer och laddare, Dufvegården 0 400 0

VON 4 Spolos, Dufvegården 0 1 000 0

VON 4 Diskdesinfektorer, Dufvegården 0 200 0

VON 4 Sängar och madrasser 200 200 200

VON 4 Ny teknik 400 400 400

VON 4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen 500 500 500

VON 4 Skogsbrynet, inventarier 500 0 0

VON 4 Hjälpmedel 350 350 350

VON 4 AC-anläggningar/ luftkonditionering 220 0 0
Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden 3 800 18 680 3 080

Summa Total 150 690 176 870 194 955

Summa Total exkl exploatering 80 690 98 870 124 955
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Budget 2018 och planering 2019–20 

Vi sätter välfärden först.  

Vänsterpartiet i Katrineholm är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  Vi anser att 

det politiska arbetet skall utgå från en humanistisk syn. Människor skall inte betraktas som kunder 

eller ekonomiska variabler i beslutsfattandet. Demokrati är så mycket mer än bara rösträtt - det är 

alla människors lika värde. Skatt är ett sätt att fördela den välfärd vi skapar tillsammans. Det vi inte 

betalar i skatt får vi istället betala genom avgifter vilket betyder att vi inte får mer i plånboken. Den 

som inte har råd kan då inte heller ta del av välfärden. Därför tycker vi att det är viktigt med en 

solidarisk skattepolitik. Vi tycker att varje budgetår skall avslutas med, inte bara ett ekonomiskt 

bokslut, utan även ett välfärdsbokslut där vi redovisar vad vi har fått för pengarna och hur vi har 

utvecklat välfärden.  

Vi vill inte att den kommunala verksamheten eller våra gemensamma tillgångar hamnar i fickorna på 

privata vinstintressen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som handelsvaror som man kan 

köpa och sälja. Därför säger vi nej till privatiseringar av den kommunala verksamheten. Vi vill satsa på 

att utveckla den kommunala sektorn, öka personaltätheten och skapa ett jämlikt, jämställt, 

solidarisk, tolerant och miljövänlig kommun. Detta kräver en rättvis fördelning av våra gemensamma 

resurser och att alla har tillgång till vår gemensamma välfärd. Det kräver också att våra verksamheter 

inte är underbudgeterade.  

Arbete, studier och försörjning 

Den höga arbetslösheten, särskilt då bland ungdomar, är ett stort bekymmer i hela landet. Det gäller 

att satsa offensivt. Välfärdssatsningar, människor i arbete och nybyggnation är vägen framåt för att 

klara krisen. Därför är det viktigt också att värna om de kommunala verksamheterna. Vi anser att 

privatiseringar och entreprenader av dessa inte gagnar kommunen, utan att de kan leda till förlorad 

insyn i verksamheter, försämrad kvalité och minska möjligheten att påverka dess innehåll. Det finns 

många arbetsuppgifter som behöver utföras i kommunen - allt från elevvård till att skapa en bättre 

tillvaro för våra äldre. I många fall handlar det om att bygga en starkare ekonomi för framtiden: att 

höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem. På kommunal nivå behöver vi göra det vi 

kan för att finna lösningar på en så omfattande problematik. Vi anser att kommunen bör sätta in fler 

åtgärder för att hjälpa ungdomar till meningsfull sysselsättning. Vi vill förstärka arbetet med att 

hjälpa ungdomar till studier och arbete.  

Katrineholm ska fortsätta satsa på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa erbjuds arbete 

med avtalsenlig lön. Likaså ska personer som idag uppbär försörjningsstöd kunna erbjudas 
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extratjänster i kommunen. Extratjänsterna ska erbjudas i samtliga delar av den kommunala 

verksamheten och därför är det viktigt med en kartläggning av lämpliga arbetsplatser i samarbete 

med de fackliga organisationerna. 

Kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen har ökat vilket anstränger socialnämndens ekonomi. 

Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad. Därför är det viktigt att socialnämndens 

ekonomiska ram speglar behoven och budgeteras utifrån detta.  

Barn och ungdom 

Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. Vi vet i dag att barn som lever i familjer med ekonomiskt 

ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att 

drabbas av utanförskap, för mobbing, för olyckor och att det finns samband mellan ekonomiska 

förhållanden som barn och den förväntade livslängden. Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar 

och regler som beslutas i vår riksdag, men det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger. T ex 

nattbarnomsorg, arbetsmarknadsstöd, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande 

elevhälsa, mm. 

Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i Katrineholms kommun, som på initiativ av 

Vänsterpartiet har startats, intensifieras och också kommer med konkreta förslag på åtgärder för att 

mildra effekterna av barnfattigdomen.  

 

På skolans område är det viktigt att förstärka personalresurserna till elevhälsan och 

modersmålsundervisningen samtidigt som vi måste fortsätta minska barngruppernas storlek och öka 

personaltätheten på förskolorna. 

 

Sverige är ett av många länder som har skrivit under FN:s barnkonvention. Det finns tre centrala 

principer i konventionen som har särskild betydelse för kommuner:  

– Artikel 3, om barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla  

åtgärder som rör barn,  

– Artikel 4, om varje barns rätt att komma till tals i alla frågor som rör  

henne eller honom och  

– Artikel 12, om skyldigheten att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen.  

Vänsterpartiet anser att barnperspektivet skall genomsyra beslutsfattandet i kommunen och därför 

är det viktigt med konsekvensanalyser som belyser hur barnen påverkas av olika beslut i kommunen. 

Vinsterna med tidiga insatser för barn med särskilda behov är stora. Därför behövs resurser och 
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kompetens redan i tidig skolålder, så att barnen med särskilda behov får stöd tidigt i skolan. 

 

Förskola  

Förskoleverksamhet bedrivs utifrån två perspektiv.  

För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning och utveckling. 

För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov. Förskolan är en 

rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en 

viktig fråga. Alltfler arbetar på obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till 

barnomsorg på kvällar, nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till 

ensamstående föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar 

för barnomsorgen. Målet är att kunna erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm 

arbetstid om det finns barn i behov av omsorg.  

 

Vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till 

förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.  

Vi anser också att personaltätheten och barngruppsstorlekarna behöver ses över och resurser 

tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen. För barn som är 1–3 år är riktmärket 

för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.  

Vi vill också att ett nytt förslag till avgifter som inte drabbar arbetslösa och föräldralediga med 

oskäliga nivåer arbetas fram. 

Skola 

En demokratisk skola har ett aktivt förhållningssätt i förhållande till såväl elever som föräldrar och tar 

ansvaret för att eleverna ska få den utbildning de behöver. Det är viktigt att eleverna har ett 

demokratiskt inflytande i skolan.   

Kvalité i skolan och resurser till barn och ungdomar med de största behoven är viktigt. Skolan skall 

vara sammanhållen och likvärdig samt tillgänglig för alla och erbjuda alla barn och ungdomar samma 

möjligheter. Med likvärdig menar vi att skolan kompenserar för elevernas olika förutsättningar i syfte 

att alla skall ges möjligheter att få kunskap.  

Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i 

anslutning till skoldagen. 
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En viktig utgångspunkt för inlärning utgörs av goda kunskaper i modersmålet. Därför måste 

modersmålet i förskola och skola stärkas. Vi har fem nationella minoriteter som har lagstadgade 

rättigheter beträffande rätten till modersmålet. Idag finns också en växande grupp av barn som är 

födda i Sverige och som har flera modersmål inklusive svenska. Vi vill möjliggöra flerspråkighet tidigt i 

åldrarna eftersom det har betydelse för den personliga identiteten och för den intellektuella och 

emotionella utvecklingen. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i 

det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att 

stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant 

sätt att alla elever som är i behov av, eller har rätt till, modersmålsundervisning har möjlighet att 

delta. 

 

Fritidshem 

Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och meningsfull 

fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en integrerad del  

i en samlad skoldag. Vi vill också lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse i och med att 

läroplanen även gäller för fritidshemmen. Därför anser vi att fritidshemmen måste göras tillgängliga 

för alla barn. För att kunna bedriva en meningsfull och pedagogisk verksamhet bör grupperna inte 

vara större än 20 och ha minst två personal. 

Kulturskolan 

Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det ska bli 

möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla. 

En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan. 

Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges 

möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi införa en avgiftsfri 

kulturskola i Katrineholm. 

Vi vill även utöka kulturinsatser för ungdomarna i kommunen där ungdomarna ges likvärdiga 

möjligheter i hela kommunen för att utveckla sina kulturintressen. Där har fritidsgårdarna en viktig 

roll att spela.  Därför är det viktigt att satsa på en utveckling av fritisgårdsverksamheten i inte bara 

tätorten utan även i kommunens kransorter. 
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Boende och byggande 

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från 

medborgarnas behov och lika värde. Byggnader är genom sin form och livslängd strukturbildande 

vilket skapar förutsättningar för det rumsliga och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar 

livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring. 

Vi förordar också en plan för byggandet i kommunen. Det är lätt att bli entusiastisk när någon vill 

bygga bostäder i kommunen. Det finns en risk att byggandet blir något slumpmässigt och låser en 

senare expansion av centrala delar av staden. Om vi menar att staden ska växa med flera tusen 

invånare till på sikt, så vill troligtvis en del av dem bo centralt. Vi vill ha en högre exploateringsgrad av 

de centrala tomter som finns i kommunen idag eftersom centrum annars riskerar att byggas fast i en 

struktur som kan utarma de redan pressade förutsättningarna för handel och service i stadens 

centrala affärskvarter. 

Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att garantera allas 

rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. 

Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna rätten till en 

bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter. 

Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar stad.  

Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör inriktas mot 

befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan kollektivtrafiken säkras 

och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat bilberoende och ökad miljöbelastning.   

Vi förordar också ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det framtida 

resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av Stortorget. Vi vill även se 

ett helhetsgrepp för utvecklingen av Backavallen. 

Ekonomi 

Vänsterpartiet anser att en kommun skall kunna budgetera över en konjunkturcykel. Kommunallagen 

har varit inskränkande på just den punkten. En resultatutjämningsreserv är ett steg i rätt riktning och 

en möjlighet att kunna täcka upp vid konjunktursvängningar utan att behöva ta till minskade 

budgetramar för nämnderna och personaluppsägningar.  

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast 

budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om skattesatsen och 
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det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för kommunen. Därför anser vi att det 

också skall vara kommunfullmäktige som beslutar om hur och när resultatutjämningsreserven skall 

användas. 

Vi vill att Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan 

tas i anspråk. 

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och friskvård  

Folkhälsoarbetet är i allra högsta grad en kommunal angelägenhet. Det är viktigt att folkhälsan ses 

som en helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver en helhetssyn och bör riktas in på att 

förändra grundläggande strukturer i samhället, till gagn för hela befolkningen. En bra folkhälsa 

förutsätter jämlikhet och en utbyggd välfärd. Demokrati och delaktighet, minskade skillnader i 

levnadsstandard, välfungerande trygghetssystem och minskade ekonomiska klyftor är förutsättningar 

för att förbättra folkhälsan.  

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, 

förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om 

att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra 

arbetsplatser, bostäder, transporter, rekreationsområden och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka 

möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i 

samhällslivet som helhet. 

Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt 

oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt till sin beskärda del av 

den politiska makten och så vidare. Kvinnor arbetar lika mycket som männen men får inte lika 

mycket i lön. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Därför skall löneskillnader 

mellan män och kvinnor med samma arbetsuppgifter bort. De flesta som arbetar deltid idag är 

kvinnor. Man skall kunna leva på sin lön. Vi anser att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. 

Vi tror på friskvård på arbetstid för kommunens personal, för friskare och piggare anställda och vill 

därför införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. En enhetlig 

friskvårdspolicy där alla anställda ges samma möjlighet till friskvård är viktig för den enskilde och 

bidrar till bättre hälsa och välmående och förebygger sjukdom. Det leder i sin tur till minskade 

sjuktal.  
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Miljö 

Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och intensifieras för ett bevarande av våra tillgångar och 

bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer. Katrineholm har bra möjligheter att bli en 

producent av egen miljövänlig el. När vi nu ska fatta beslut i investeringsbudgeten om en rad 

nybyggen samt upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter så vill vi att man samtidigt 

tittar på möjligheten att installera eller förbereda för att kunna installera solceller. Ekologiskt odlade 

råvaror borde vara möjligt att upphandla med kravspecificering att råvarorna ska ha transporterats 

så korta avstånd som möjligt.  Det är Vänsterpartiets uppfattning att det övergripande målet i 

kommunens miljöarbete bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling. 

Vänsterpartiet värnar den biologiska mångfalden i kommunen. Restriktivitet skall gälla vid dispenser 

från strandskyddsreglerna för att värna de naturvärden som dessa områden har samt värna 

allemansrätten och medborgarnas tillgång till det offentliga rummet. Det krävs även en långsiktig 

planering inför hotet om framtida klimatförändringar. Avledning av dagvatten och en kartläggning av 

översvämningshotade områden är ett par exempel på framtida utmaningar.  

Världens energianvändning har mer än fördubblats de senaste fyra decennierna och då är det främst 

kol, olja och gas som har dominerat. Jordens befolkning kommer att, och har naturligtvis rätt, att 

kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. Men då är frågan vilka energislag skall vi 

satsa på? Vi anser att det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö-och 

klimatomställningen i Sverige. Därför är det nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar 

elproduktion om vi vill uppnå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle. 

För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala 

investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra affär och en bra investering för framtiden. 

Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får en ökad 

kontroll och överblick på kostnaderna.  

Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el. Det finns en innovationskraft i 

kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer. Genom solceller på kommunala byggnader, 

genom vindkraftverk och genom de innovationsrika krafterna inom förnybar energi som vi har i 

kommunen, tycker Vänsterpartiet att vi tillsammans i ett samarbete skall ta steget fullt ut och 

utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el. Vi är i ett läge där vi har 

möjligheter att sätta Katrineholm på kartan som en framåtblickande och ledande miljökommun med 

ett logistikcentrum för omlastning av gods från väg till järnväg och med produktion av egen 

miljövänlig el. 
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Integration 

Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell 

välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta segregationen är 

den generella politiken viktigare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som 

behövs är att skapa fler jobb, bygga fler bostäder som folk har råd att bo i och skapa en likvärdig 

skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt. 

Integration är ett led i arbetet för ett demokratiskt samhälle där alla har samma rättigheter och 

skyldigheter som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort. Integrationsarbetet behöver en kraftfull 

generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det handlar om rätten 

till arbete, utbildning, en värdig bostad och likvärdig skola. Integrationsarbetet är därmed också ett 

led i utjämnandet av klasskillnader. Integrationsprocessen är inte en fråga som någon enskild 

gruppering kan äga då den hänger samman med samhällsutvecklingen. Vi måste få bort de strukturer 

som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vårt gemensamma samhälle.  

 

 Vi vänder oss också emot att integrationspolitiken alltför ofta bara handlar om människor med 

invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. 

Hela samhället behöver integreras.  

 

Integration är extra viktigt i en kommun, som vår, som har tagit emot många människor från andra 

länder. För oss är det självklart att fortsätta ha avtal med Migrationsverket och hjälpa 

ensamkommande flyktingbarn.  Liksom med ungdomsarbetslösheten, behövs flera åtgärder från flera 

olika aktörer för integrationsarbetet. Vi tycker, som tidigare, att det bör finnas ett integrationsråd i 

kommunen som komplement till det arbete som görs idag.  

 

Vänsterpartiet anser att kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar både vad 

gäller ensamkommande flyktingbarn och familjeåterföreningar. Vänsterpartiet kan naturligtvis inte 

acceptera vare sig argumenten där barn betraktas som en ekonomisk belastning eller vara delaktig i 

beslut som river upp tillvaron för en del av dessa barn.  
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Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, 

vården och omsorgen. Den är dessutom miljövänligare än bilen. Det är vänsterpartiets ambition att 

förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare 

för Katrineholmarna. Vi vill arbeta för att hitta smidiga lösningar som stämmer överens med de 

behov som kommunens invånare har.  

Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt läge som en järnvägsknutpunkt 

och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till sig både människor och företag.  

Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter 

mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra grannlän och andra orter inom 

pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlingen och för tillgängligheten till 

sjukvården i länet. 

Katrineholm växer, det byggs och befolkningen ökar samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av 

staden. För att leva upp till ambitionerna i trafikstrategin där vi styr om från biltrafik till gång, cykel 

och kollektivtrafik så behöver vi höja ambitionsnivån för kollektivtrafiken från dagens nivå. 

Vänsterpartiet vill arbeta med alternativa kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer 

tillgänglig, till exempel genom anropsstyrd trafik samt genomföra försök med eldrivna bussar i 

stadstrafiken.  

 

Näringsliv och tillväxt 

Det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande och lönearbete. Politiken 

ska stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i 

mindre företag. Mycket av insatserna behöver göras på statlig nivå av regering och riksdag. I 

Katrineholms kommun kan man bidra till näringslivsutvecklingen genom utbildningsinsatser, 

infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla lämplig etableringsmark.  

 

Omorganisationer i verksamheten som skulle öka kommunens inköp av t.ex. närproducerade 

matvaror är också ett sätt att stödja det lokala näringslivet. Tillsammans kommer dessa åtgärder att 

gynna och stimulera företagandet i Katrineholm, skapa fler arbetstillfällen och därmed gynna en 

positiv utveckling av Katrineholms kommun. 
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Personal 

Rätt till heltid är en viktig fråga. Inte minst för jämställdheten. Det är oftare kvinnor som arbetar 

deltid och som inte klarar att försörja sig själva. Deltid ska självklart vara en möjlighet för dem som 

önskar det. Nu har vi fattat beslut om rätt till heltid i kommunen för att säkra 

kompetensförsörjningen och leva upp till ansvaret som en ansvarstagande arbetsgivare och det är då 

viktigt att vi möter upp denna satsning med de resurser som det kommer att kräva. Vi tycker att det 

är viktigt att all kommunanställd personal har bra arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö – även 

chefer/arbetsledare. Den kommunala verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd 

ska behöva känna att man inte räcker till. Ingen skall behöva vara arbetsledare för mer än 30 

personer. Med för stort antal underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, 

som ingår i arbetsuppgifterna. Detta är oerhört viktigt för kommunen om man vill vara trovärdig som 

en god arbetsgivare med en bra personalpolicy. Årliga lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att 

utjämna orättvisa löneskillnader och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.  

Vi anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turer, d v s arbete på morgon och 

förmiddag med en längre ledighet mitt på dagen och därefter ett ytterligare pass eftermiddag/kväll. 

Ofta går det inte att utnyttja ledigheten mitt på dagen, vilket innebär långa arbetsdagar. Denna för 

arbetsmiljön och för hälsan negativa utveckling på arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, 

hemtjänst och kollektivtrafik, bör därför snarast brytas. Att avveckla de delade turerna inom 

kommunens verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.  

I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra anställda efter en motion som 

lämnades in av Vänsterpartiet. Men mycket återstår att göra när det gäller att förbättra arbetsmiljön 

för våra anställda, få ner sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade yrkena och öka 

kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare. 

Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på någon eller 

några av våra arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag, 

och då helst på någon eller några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal. 

Men det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de 

företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på kollektivavtal eller 

kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

Lönedumpning, socialdumpning och tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!  

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunens verksamheter. Här behövs aktiva åtgärder för att minska 

sjukfrånvaron. Det kan handla om arbetsmiljöåtgärder, personalförstärkningar, riktade 
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friskvårdsinsatser och snabbare rehabiliteringsstöd. Alla kommunens förvaltningar måste arbeta 

aktivt och förebyggande med frågan. 

Vård och omsorg 

En hög personaltäthet behövs inom verksamheterna för att säkra kvaliteten på omvårdnaden. 

Kompetensen hos personalen är hög och måste vara det för att klara att vårda folk hemma. 

Sjukhusplatserna är få och det ställs allt högre krav på vård i hemmet, oavsett ålder och 

sjukdomsbild. Vi behöver sätta in resurser för förstärkning av personalen för att möta behoven i 

kommunen. Vi fortsätter att hävda att äldre bör få bestämma vad de ska få hjälp med – valfrihet på 

riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifter som biståndsbedömare har godkänt. Vi vill ersätta LOV 

med riktig valfrihet. 

 

Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Många som inte har svenska som 

modersmål tappar ofta svenskan som andra språk vid stigande ålder. Demografin ställer också andra 

krav idag på flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen. Vi tycker därför det är viktigt att se över vilka 

insatser man kan sätta in och börja med att utreda möjligheten att inrätta en avdelning för 

finskspråkig eller flerspråkig äldreomsorg på ett av våra äldreboenden. 
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Satsningar och särskilda uppdrag 

Kommunstyrelsen 

• Uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbetet med produktion av egen el, med syfte att 

inom en snar framtid göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.  

 

• Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet. 

 

• Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. 

 

• Visstidsanställda med anställning som inte sträcker sig över ett år men som har anställningar 

som är terminsvisa eller som staplas på varandra ges rätt till ett friskvårdsbidrag. 

 

• Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och 

meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

 

• Påbörja en lönekartläggning under 2019 och arbeta aktivt med att minska löneklyftorna. 

 

• Inrätta ett integrationsråd. 

 

• Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen. 

 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie om parkeringshus i 

centralt läge söder om järnvägen. 

 

• Arbeta med kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig till exempel 

genom anropsstyrd trafik, genomföra försök med eldrivna bussar i stadstrafiken samt andra 

lösningar. 

 

• Planlägga för en utökad ambition/volym av kollektivtrafiken när trafikstrategin börjar 

implementeras. 

 

• På en lämplig plats eller platser anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka 

frukt, örter, bär och grönsaker. 

 

• Bygga upp en beredskap för mottagande av ensamkommande barn, kommunanvisningar och 

familjeåterförening. 

 

• Avskaffa anställningsformen allmän visstid. 

 

• Kartlägga omfattningen av, och ta fram förslag på åtgärder mot, barnfamiljers trångboddhet i 

kommunen. 
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• Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangs bidrag så att vi får ett likvärdigt och 

inte godtyckligt system. 

 

 

Bildningsnämnden 

• Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov. 

• Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan. För barn som 

är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är 

riktmärket 9–15 barn.  

• Förstärka modersmålsundervisningen och organisera den på sådant sätt att alla elever som 
har rätt till eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta. 
 

• Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och 
föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet. 
 

• Förstärka elevhälsan. 
 

• Utreda kostnaden för att Införa en avgiftsfri kulturskola. Återrapportering under 2019. 

 

Bygg och Miljönämnden 

• Vid bygglovsärenden Iaktta behovet av en högre exploateringsgrad av de centrala tomter 

som finns i kommunen idag eftersom centrum annars riskerar att byggas fast i en struktur 

som kan utarma de redan pressade förutsättningarna för handel och service i stadens 

centrala affärskvarter. 

• Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser. 

• Påbörja en översyn av gamla detaljplaner i centrala lägen med låg exploateringsgrad. 

Kultur och turismnämnden 

• Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål för att locka fler besökare till 

kommunen. 

• Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens tätort och kransorter. 

• Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten i kommunen. 
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Service och tekniknämnden 

• Måltidsverksamhet: Fortsätta öka andelen av närodlat, ekologiskt och kravmärkta livsmedel i 

måltidsverksamheten samt fortsätta arbetet med säsongsanpassning av livsmedel. 

• Planera för att återta städningen i kommunal regi. Återrapportering under 2019. 

• Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen. 

Socialnämnden 

• Arbeta aktivt med en kartläggning av antalet hemlösa i Katrineholms kommun samt kartlägga 

deras behov och arbeta med riktade individuella insatser för att hjälpa de ur hemlösheten. 

Viadidaktnämnden 

• Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete genom bland 

annat verksamheten på ungdomstorget.  

• Återinföra projektet språkvänner. 

 

Vård och omsorgsnämnden 

• Projektera för försök med arbetstidsförkortning (sex timmars arbetsdag) under 2019. 

• Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att 
utreda möjligheten att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över. 

• Kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser. 
Utreda möjligheten att inrätta en avdelning för finskspråkig eller flerspråkig äldreomsorg på 
ett av våra äldreboenden.  
 

• Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av personaltätheten.  
 

• Utreda frågan om kommunalt bostadsbidrag för personer med habiliteringsersättning med 
syfte att införa ett bidrag under 2019. 
 

• Behålla habiliteringsersättningen på den nuvarande nivån som beslutades i juni 2018 även 
vid uteblivet statligt bidrag. 
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Särskilda uppdrag samtliga nämnder 

• Kartlägga lämpliga arbetsplatser för extra tjänster i välfärden i samarbete med de fackliga 

organisationerna. 

• Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar. 

• Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron. 

• Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder. 

KFAB  

Särskilda uppdrag 

• Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter installera eller 

förbereda för att kunna installera solceller. 

• Förbättra utemiljön vid akutbostäderna och anlägga en lekplats för barn. 

 

Utdelningar 

Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar kvar i bolaget.  

(800 000SEK)  

Skatt  

Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.  

Resurser att tillgå utöver budgeten 

Öronmärkta medel från tidigare års resultat 26,2 mnkr 

Integrationsfonden 35,4 mnkr 

Varav 10 mnkr öronmärkta för välfärdsförstärkningar  

Resultatutjämningsreserv (RUR) 17,0 mnkr 
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Övergripande driftsbudget 2019 med plan 2020 – 2021        

 KF 171120 Majoritet  Vänsterpartiet    

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget 
Budget 
2019 Justeringar Budget 2019 Plan  Plan   

Nämnd/styrelse 2018       2020 2021  
Övergripande politisk ledning -12 529 -12 271   -12 271 -12 271 -12 271  
Bildningsnämnden -814 004 -838 787 -3 000 -841 787 -851 351 -862 689  
Kommunstyrelsen  -213 414 -182 137 5 000 -177 137 -181 938 -182 741  
varav Välfärdsfonden -27 300 0   0 0 0  
varav Kommuncentrala -10 490 -10 570   -10 570 -10 570 -10 570  
varav Kommunledningsförvaltningen -100 654 -111 129   -111 129 -111 130 -111 933  
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -68 970 -57 439 5 000 -52 439 -57 239 -57 239  
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -3 000   -3 000 -3 000 -3 000  
Kulturnämnden -37 354 -37 638   -37 638 -37 638 -37 638  
Bygg- och miljönämnden -521 -529   -529 -529 -529  
Service- och tekniknämnden -99 825 -102 617   -102 617 -102 617 -102 617  
Socialnämnden -175 633 -180 468 -5 000 -185 468 -177 468 -177 468  
Viadidaktnämnden  -57 263 -62 543   -62 543 -58 543 -58 543  
Vård- och omsorgsnämnden -670 142 -711 875   -711 875 -700 416 -703 609  
Räddningstjänsten VSR -28 741 -32 020   -32 020 -32 020 -32 020  
Kompensation för ökade löner 2020 0 0   0 0 -34 880  

Summa nämnder -2 109 424 -2 160 885 -3 000 -2 163 885 
-2 154 

791 
-2 205 

005  

Ökade kostnader lokaler -8 403 -23 070   -23 070 -43 923 -79 669  
Löneuppräkning 0 0   0 -34 880 -37 530  
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0   0 -615 -457  
PO-påslag och semesterlöneskuld 78 186 91 245   91 245 93 496 95 732  
Pensioner -111 300 -118 500   -118 500 -121 200 -130 900  
Intäkter Viadidakt-Vingåker  12 712 12 538   12 538 12 538 12 538  
Kapitalkostnadsintäkter  70 989 67 712   67 712 67 712 67 712  
Avskrivningar  -59 059 -67 825   -67 825 -61 949 -65 853  
Skatteintäkter 1 476 980 1 507 147 3 000 1 510 147 1 556 977 1 614 119  
Kommunalekonomisk utjämning 569 387 615 405   615 405 636 356 651 927  
Kommunal fastighetsavgift 62 861 63 790   63 790 63 790 63 790  
Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 11 236 -800 10 436 11 236 11 236  
Ökade statsbidrag flyktingkvot 27 300 18 075   18 075 10 850 0  
Statsbidrag för att minska segregation 0 5 000   5 000 5 000 0  

Summa finansiering 2 130 888 2 182 753 2 200 2 184 953 2 195 389 2 202 645  
TOTALT med nytt utjämningssystem 21 463 21 868 -800 21 068 40 598 -2 360  
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,02% 1,00%   0,96% 1,80% -0,10%  

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 092 21 863   21 893 22 571 23 298  
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Investeringsbudget 2019–2021 Belopp i 

tusentals kronor (tkr) 

        

Nämnd Kat Benämning 2019 2020 2021 

KS/KLF 5 Bredband 10 000     

KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk 1 500 1 500 1 500 

KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 1 000 

KS/KLF 4 Upphandling Ekonomisystem 4 000     

KS/KLF 4 Möbler 200     

KS/KLF 4 Arbetsmiljöåtgärder 250     

    Summa kommunledningsförvaltning 16 950 2 500 2 500 

KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 100 100 100 

KS/SBF 4 Övriga investeringar 100 200 200 

KS/SBF 4 Focusområden miljömål 200 200 200 

KS/SBF 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 300 500 500 

KS/SBF 4 Elladdplatser på kommunala arbetsplatser   1 000 1 000 

KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken   500 500 

KS/SBF 5 Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500 

KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 0 250 250 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 300 500 500 

KS/SBF 5 Aulaparken   500 1 000 

KS/SBF 5 Belysning i centrum, parker, ljus i staden 300 300 300 

KS/SBF 5 Bievägen, Norra stadsdelen   1 000 4 000 

KS/SBF 5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen   4 000   

KS/SBF 5 Drottninggatan 1 000     

KS/SBF 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen   500 500 

KS/SBF 5 Gator, övrigt 300 500 500 

KS/SBF 5 Nya Stråket 3 500 3 500 2 500 

KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 100 100 200 

KS/SBF 5 Infart Djulöområdet   1 000 1 000 

KS/SBF 5 Infart P-hus Norr   500   

KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 100 100 100 

KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030)   300 5 000 

KS/SBF 5 Stensättersgatan     500 

KS/SBF 5 Sveaparken 2 000     

KS/SBF 5 Vasavägen   1 500   

KS/SBF 5 Värmbolsvägen - Dalvägen   2 000   

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 300 700 700 

KS/SBF 5 Resecentrum     500 

KS/SBF 5 GC-väg Nävertorpsgatan   1 500   

KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallet     1 500 

KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen-Rönngatan     1 250 

KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 400 500 500 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan   250 500 

KS/SBF 5 Östermalmsgatan GC-väg   500 500 

KS/SBF 5 Åtgärder vid nya Järvenområdet   2 000   
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KS/SBF 5 Åtgärder enligt grönplan, nya träd i gatumiljö     2 000 

KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna 300 300 0 

KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk 300 500 500 

KS/SBF 5 Duvestrand, park och bad   500 3 000 

KS/SBF 5 Sportcentrum, åtgärder enl. Framtidsgruppen   4 000 4 000 

KS/SBF 5 Temaparker 200   1 000 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Djulögruppen   500 500 

KS/SBF 5 Belysning cykelbana Forssjö   1 100   

KS/SBF 4 Begravningsplats husdjur   380   

KS/SBF 6 Exploatering 15 000 18 000 20 000 

KS/SBF 6 Exploatering Finntorp/Knorran 10 000 20 000 10 000 

KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen 20 000 10 000 10 000 

KS/SBF 6 Markreserv 25 000 30 000 30 000 

KS/SBF   summa Exploatering 70 000 78 000 70 000 

KS/SBF   summa samhällsbyggnadsförvaltning 80 300 113 780 107 800 

    Investeringsram Kommunstyrelsen 97 250 116 280 110 300 

BIN 4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning 3 300 1 200 1 200 

BIN 4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning 2 100 1 930 1 930 

BIN 4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning 2 120 3 515 2 010 

BIN 4 Gemensamma verksamheter 300 430 430 

BIN 4 Förvaltningskontoret 50 50 50 

BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 50 50 50 

BIN 4 Upprustning idrottshallar 300 300 300 

BIN 4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 500 

BIN 4 Personalrum förskola/skola 500 500 500 

BIN 4 1 :1 satsning år 1-9 9 000 9 000 9 000 

BIN 4 Teknisk utrustning förskolan 750     

BIN 4 Inventarier ny skola 7-9     28 300 

BIN 4 Inventarier ny skola f-6     12 300 

    Investeringsram Bildningsnämnden 18 970 17 475 56 570 

VIAN 4 Inventarier till lokaler 330 330 330 

    Investeringsram Viadidaktnämnden 330 330 330 

KTN 4 Konstnärlig utsmyckning 500 500 500 

KTN 4 Konstinköp 300 300 300 

KTN 4 Inventarier 500 500 500 

KTN 4 Skyltsystem 200     

KTN 4 Bibliotekshyllor   1 100 1 100 

KTN 4 Kompletteringar Black Box   700   

    Investeringsram kultur- och turismnämnden 1 500 3 100 2 400 

STN 4 Arbetsmiljöåtgärder 500 500 500 

STN 4 Oförutsedda investeringar 1 000 1 000 1 000 
STN 4 Rådmannen, processutrustning och inventarier 500 500   

STN 4 Storköksutrustning 1 000 1 000   

STN 4 Måltidsmiljö 300 600   

STN 4 Städmaskiner entreprenad 300 300 300 

STN 4 Städmaskiner mat och måltider 100 100 100 
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STN 4 Fordon och maskiner 3 000 4 500 4 500 

STN 5 Upprustning grusbelagda gc-vägar   200 200 

STN 5 Broåtgärder   500 500 

STN 5 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 200 200 200 

STN 5 Beläggningsytor 7 000 7 000 7 000 

STN 4 Motionsspår 350 700 700 

STN 5 Belysning, LED-belysning och elarbeten 800 3 000 3 000 

STN 1 Rötskade- och elbesiktning     300 

STN 4 Friluftsbad 50 300 50 

STN 1 Upprustning lekplatser, parkutrustning 500 800 800 

STN 4 Automatbevattning park     200 

STN 1 Växthuset, teknik och utrustning 450 450 450 

STN 4 Trädprojekt   300 300 

STN 4 Parker och grönytor 500 300   

STN 1 Skydd och säkerhet äventyrsbad 50 25 25 

STN 4 Sportutrustning Sportcentrum 500 500 500 

STN 4 Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum 660 2 580 700 

STN 4 Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum 150 150 150 

STN 1 Anläggningar och fastigheter 3 630     

STN 4 Anläggningar och fastigheter 2 000     

STN 4 Övriga IP 300     

STN 1 Backavallen konvertering och byggnation 2 400     

STN 4 Teknik, Simhallen 200     

STN 4 Nytt toppskikt friidrottsbanor 100 600   

STN 4 Backavallen A-läktare exteriört 300     

STN   Investeringsram Service- och tekniknämnden 26 840 26 105 21 475 

SOCN 4 Möbler och inventarier  100 100 100 

SOCN 4 Digitalisering - Utveckling/datorprogram 100 100 100 

SOCN 1 Arbetsmiljö SOCN 600 600 600 

    Investeringsram Socialnämnden 800 800 800 

VON 1 Brandsäkerhet 800 800 800 

VON 1 Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 

VON 1 Person-/taklyftar, rullstolar 200 200 200 

VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 

VON 1 Diskdesinfektor, befintliga boenden 80 80 80 

VON 4 Inventarier nytt äldreboende Dufvegården   14 000   

VON 4 Lyftmotorer och laddare, Dufvegården   400   
VON 4 Spolos, Dufvegården   1 000   

VON 4 Diskdesinfektorer, Dufvegården   200   

VON 4 Sängar och madrasser 200 200 200 

VON 4 Ny teknik 400 400 400 

VON 4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen 500 500 500 

VON 4 Skogsbrynet, inventarier 500     

VON 4 Hjälpmedel 350 350 350 

VON 4 AC-anläggningar/ luftkonditionering 220     

    Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden 3 800 18 680 3 080 
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    Summa Total 149 490 182 770 194 955 

      

    Summa Total exkl exploatering 79 490 104 770 124 955 
 

* Skattefinansierade investeringar Kategori 1–6 
1 Behovsinvesteringar, skyldigheter och ålägganden 

2 Investeringsbehov hos annan part 

3 Rationaliseringsinvesteringar 

4 Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar 

5 Investeringar i skattefinansierad infrastruktur 

6 Exploatering/utvecklingsinvesteringar 

 

 

Fastighetsinvesteringar 2019 – 2021 

Vi delar i stort förslaget till fastighetsinvesteringar men vill skjuta upp tillbyggnaden i stadsparken och 

förordar istället en utredning med syfte att göra stadsparken till en träffplats för alla Katrineholmare 

innan vidare beslut om fastighetsinvesteringar i stadsparken tas. 
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Liberalerna Katrineholms Budgetförslag 2019-2021 
Liberalerna menar att kommunens viktigaste uppgift är att satsa på 
kärnverksamheterna; förskola, skola, äldreomsorg, omsorg om 
funktionsnedsatta samt bostadsförsörjning. Katrineholm står inför ett 
omfattande behov av att utveckla och förbättra dessa verksamheter, om vi ska 
lyckas attrahera och behålla invånare, personal och företag/arbetsgivare.            
 
En Katrineholmsbo ska få leva sitt liv som hen själv vill, bestämma över sig själv, ha 
sina egna drömmar och ha makten att se till att de drömmarna kan bli verklighet, 
oavsett hur den enskildes start i livet såg ut. Det är liberalism! 
 
Det är många faktorer som kan påverka Katrineholm, en del av dem kan vi påverka, 
en del kan vi förutse och förbereda för, och en del får vi acceptera att vi får reagera 
på om och när de inträffar. Världen är i en högkonjunktur med alla för- respektive 
nackdelar som det medför, men det innebär att en lågkonjunktur kommer närmre, 
och det är vår ansvar att se till att Katrineholm står väl rustad för att möta den 
utmaningen. Kommunikationer till och från Katrineholm påverkar våra invånares 
möjligheter till pendling, men också Katrineholmsbaserade företags möjligheter till 
rekrytering och potentiellt till logistiklösningar för sina verksamheter, och i 
förlängningen påverkas även möjligheter till nyetablering i Katrineholm. 
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Skolan först 
Grunden till möjligheten att påverka sitt eget liv är förskolan och skolan. Alla barn 
och ungdomar skall erbjudas en högkvalitativ förskola/skola, som präglas av höga 
förväntningar, jämställdhet, arbetsro och aktuell forskning. En enhet som drivs av 
ambitiös, professionell, utvecklingsbenägen och välutbildad personal som ges 
optimala förutsättningar via välutbildade, lyhörda och erfarna rektorer/skolledare, 
som i sin tur stöds i sitt arbete av barn- och elevorienterad administration och service 
på alla nivåer. 
Förskolan & skolan har många uppdrag och är otroligt komplexa verksamheter som 
vi förlitar oss på med våra barn och unga. Det är upp till oss inom politiken att ge 
förskolan & skolan såväl förutsättningar att kunna långsiktigt och kortsiktigt ge våra 
barn de absolut bästa tänkbara möjligheter, som konkreta och mätbara mål som kan 
utvärderas i relation till de medel vi tar fram i vår budget. 
Ökning de kommande 3 åren i förhållande till föregående år med utgångspunkt i 
förvaltningens förslag till budget 2019: 
2019: 7.000.000 kr 
2020: 11.000.000 kr (totalt 18.000.000 kr) 
2021: 17.000.000 kr (totalt 35.000.000 kr) 
Mål: 
● 4,5 barn per vuxen i förskoleverksamheten 2025 (måttet bör tas årligen 15 

mars) 
● 95% av elever i årskurs 1 når de nationella målen för läs och skriv senast 

2021. 
● Andelen elever med minst E i engelska, matematik och svenska/svenska A i 

årskurs 6 ska 2023 förbättrats med minst 5 procentenheter (statistiken 2015-
2017 visar en fallande trend. kolada.se) 

● Minst 91% av eleverna i de kommunala skolorna ska vara behöriga till ett 
yrkesprogram 2028 (2018 = 81,6%), en förbättring med 1 procentenhet per år. 

● Öka andelen enskilda höga betyg (A&B) i årskurs 9 med 10 procentenheter 
senast 2021. 

 
Liberalerna skjuter till 7 miljoner kronor utöver majoritetens budget (2019) för att 
inleda omfattande och långsiktiga satsningar på barnens framtid. Via dessa 
satsningar får förvaltningen i uppdrag att mätbart förbättra elevernas läs- och 
skrivnivå från årskurs ett. Alla elever ges därmed förbättrade förutsättningar att 
lyckas med samtliga ämnen och kurser i grund- och gymnasieskolan, där det 
textbaserade språket utgör en mycket viktig grund. Detta följs upp med användning 
av de nationella proven i årskurs 3, 6 och slutbetygen i årskurs 9. 
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Integration, Arbetsmarknad & Socialtjänst 
Att behärska det svenska språket, att kunna försörja sig själv, att mötas av 
människor och ett samhälle som ser det man kan göra och bidra med, och inte 
fokuserar på potentiella hinder - det leder till ett självständigt liv. Katrineholm ska 
präglas av medmänsklighet, tydliga förväntningar och möjligheter till självständighet, 
där alla människor möts av höga förväntningar och stöds till att bryta eventuellt 
utanförskap. 
Mål: 
● Andelen deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsprogram som går till egen 

försörjning skall nå minst 50% 2021. (förbättras med 8 procentenheter per år) 
● Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare 

ska öka med 10 procentenheter till 2021. 
 
Liberalerna vill göra en särskild satsning på att få dem som står närmast 
arbetsmarknaden in i arbeten eller studier, samtidigt som vi därmed relativt snabbt 
får fler bort från försörjningsstöd. Dessa individer blir självständiga, skattebetalare 
och kommunens skatteunderlag ökar, för att detta bättre kunna satsas på välfärden. 
Dessutom frigörs då resurser att satsas på de grupper som står längre från 
arbetsmarknaden. 
 
Liberalerna Katrineholm satsar 3 miljoner extra på Viadidaktnämnden 2019 för 
att uppnå detta. Genom att göra riktade insatser på tex bussförarutbildning bidrar 
Viadidakt till att få ett stort antal människor i arbete samtidigt som de kommer bort 
från försörjningsstöd. 
Ökning de kommande 3 åren i förhållande till föregående år med utgångspunkt i 
förvaltningens förslag till budget 2019: 
2019: 3.000.000 kr 
2020: 4.000.000 kr (totalt 7.000.000 kr) 
2021: 3.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr) 
 
Socialnämndens budget sätts till 3 miljoner kronor lägre än majoritetens förslag 
2019 som finansieras av det reducerade antalet människor som står i behov av olika 
former av bidrag efter att de fått anställning istället för att vara beroende av bl a 
försörjningsstöd mm. 
Minskning de kommande 3 åren i förhållande till föregående år med utgångspunkt i 
majoritetens förslag till budget 2019: 
2019: -3.000.000 kr 
2020: -7.000.000 kr (totalt -10.000.000 kr) 
2021: -25.000.000 kr (totalt -35.000.000 kr) 
 

111



 

Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 473 640 
www.katrineholm.liberalerna.se · katrineholm@liberalerna.se 

 

Äldreomsorg & Funktionsnedsatta 
Katrineholms äldre har bidragit till att forma det samhället vi lever i idag, och de har i 
stor utsträckning format oss som individer. De äldre som behöver hjälp att leva ett 
värdigt liv ska få den hjälpen, baserat på individuella behov och med all möjlighet att 
själv välja vem/vilka som ska utföra den, när de behöver den. För Liberalerna 
handlar det om att ge rätt hjälp och stöd till dem som behöver och se till att alla får 
leva livet hela livet. 
Mål: 
● Fler privata utförare 
● Större arbetsgrupper - framförallt natt och helger. 
● Förbättrade arbetsvillkor för personalen 

○ Personalen skall känna att de kan rekommendera sin arbetsplats. 
 
Liberalerna skjuter till 6 miljoner kronor utöver majoritetens förslag till Vård- 
och Omsorgsnämnden (2019) framförallt för att satsa på förbättringar i arbetsmiljö 
för personalen som utför servicen. 
Ökning de kommande 3 åren i förhållande till föregående år med utgångspunkt i 
majoritetens förslag till budget 2019: 
2019: 6.000.000 kr 
2020: 4.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr) 
2021: 3.000.000 kr (totalt 13.000.000 kr) 
 
Katrineholm ska vara en plats där människor vågar drömma stort och ges möjlighet 
att jaga de drömmarna. I Liberalernas Katrineholm ges alla möjlighet att vara en 
självklar del av samhället. Vi vill ha ett inkluderande samhälle där människors 
olikheter tas tillvara och där vi nyttjar varje individs unika egenskaper. Ingen ska 
lämnas utanför och stämplas som oförmögen. 
Personer med funktionsnedsättning ska ges bästa förutsättningar att leva sitt liv som 
andra. Tillgänglighets- och bostadsanpassningar ska vara en självklar del när vi 
planerar och bygger våra samhällen. Alla människor ska ges möjlighet att röra sig 
fritt och obehindrat i vår kommun. 
LSS skall beviljas med högre grad av långsiktighet, med uppföljning/utvärdering 
vartannat år - där syftet är att följa upp hur insatserna behöver justeras för att fortsatt 
stämma överens med individens behov. 
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Service och Teknik 
Delar av det som inom Service- och tekniknämndens verksamhet handlar om ren 
produktion bör upphandlas på en öppen marknad. Det finns flera skäl utöver att 
minska kostnader. Genom konkurrensutsättning kan kommunen säkerställa att man 
alltid betalar rätt för de arbeten som behöver utföras samt att fler privata företag kan 
skapas.  
Erfarenheter visar att besparingspotentialen för att gå från egen produktion till att 
upphandla ligger i spannet 11-25%. I spannets övre del ligger framför allt 
verksamheter med större investeringsbehov som exempelvis transporter, 
entreprenadverksamhet samt verksamheter med behov av spetskompetens i en 
utsträckning som inte fyller full arbetstid. Vi vill dock att kommunen bibehåller en viss 
del i egen verksamhet för att bibehålla verksamhetskompetensen som är av vikt vid 
upphandling.    
Liberalerna anslår 3 miljoner kronor mindre än majoritetens förslag 2019.  
Minskning de kommande 3 åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2019: 
2019: -3.000.000 kr 
2020: -5.000.000 kr (totalt -8.000.000 kr) 
2021: -3.000.000 kr (totalt -11.000.000 kr) 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens budget bör bantas med 10 miljoner kronor för 2019 jämfört 
med majoritetens förslag. Vi vill anslå 2 miljoner kronor mindre än majoritetens 
förslag vad gäller kommunstyrelsens medel till förfogande och vi tillför dessutom 8 
miljoner kronor mindre än majoritetens förslag till kommunledningsförvaltningen. 
 
2019: -10.000.000 kr   
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Sammanfattning 
Att Katrineholm växer vet vi, att målsättningen är att växa ytterligare vet vi också, 
och dessutom att målet är ambitiöst satt. Om Katrineholms Kommun skall växa till 40 
000 invånare inom 12 år krävs det att vi funderar på vilka faktorer som gör att en 
person eller en familj väljer just Katrineholm framför alla andra möjliga bostadsorter. 
För oss Liberaler handlar det om de mjuka, mänskliga värden som tex skolor och 
förskolor, kvalitén i vår äldreomsorg, vår sätt att se på folk i behov av stöd och hjälp, 
och de möjligheter vi skapar för att hjälpa människor bryta sitt utanförskap. Familjer 
som funderar på att flytta hit tittar naturligtvis på föreningslivet, kulturlivet och 
tryggheten, men framförallt tittar de på hur kommunen satsar på och prioriterar 
skolor och elevernas resultat. 
 
Det som vi ser som den enskilt viktigaste gemensamma nämnaren i allt det vi vill 
uppnå för Katrineholmsborna är vår personal och det är just personalförsörjningen 
som är Katrineholms kommuns i särklass största utmaning. Utan kompetent, 
engagerad och välorganiserad personal som erbjuds möjligheten till långsiktighet 
och attraktiva tjänster och arbetsmiljö är vår verksamhet ingenting. Vi måste 
säkerställa att vår personal känner sig hörda, uppskattade och framförallt att de har 
konkret möjlighet att påverka och utveckla sin verksamhet. Självklart är löner ett sätt 
att konkurrera om kompetent personal, men det vi fått bekräftat under 2018 är att det 
som tas upp av personalen på golven i tex hemtjänsten, skolan och förskolan, 
handlar om orimlig arbetsbelastning, orealistiska tidsplaner eller att personalen inte 
känner att cheferna lyssnar eller tar det som sägs på allvar. Här står vi som 
arbetsgivare och serviceleverantör inför ett omfattande utvecklings- och 
förbättringsarbete. 
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Ändringar i förhållande till förvaltningens förslag till 
Investeringar 
● 7-9 skolan -230.000.000 

○ En skola är varken mer eller mindre än verksamheten som äger rum i 
skolan. Det viktigaste i en skola är personalen och eleverna och 
Liberalerna vill prioritera att behålla och rekrytera personal av hög 
kvalité. Det är här vi måste lägga våra resurser, och inte i första hand 
på att betala hyra som täcker investeringskostnader. 
 

● Parkeringshuset -55.000.000 
○ Liberalerna anser att vi i dagsläget behöver göra en närmare 

undersökning på hur den nuvarande parkeringsplatsen används. I 
vilken utsträckning används parkeringsplatserna av tex boende i 
närområdet? I vilken utsträckning har de privata betalplatserna 
använts? Uan att ha underlag till bl a dessa frågor är ett beslut om att 
bygga ett parkeringshus ytterst förhastat. 
 

● STN - Fordon & Maskiner -12.000.000 
○ Förutsatt att verksamheten läggs ut på entreprenad enligt vårt förslag. 
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Liberalernas driftsbudget 2019 med 
plan 2020 - 2021 KF 171120 

Majoritets- 
förslag     

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget 
Budget 
2019 

Juster-
ingar 

Budget 
2019, L Plan Plan 

Nämnd/styrelse 2018    2020 2021 
Övergripande politisk ledning -12,529 -12,271  -12,271 -12,271 -12,271 
Bildningsnämnden -814,004 -838,787 -7,000 -845,787 -851,351 -862,689 
Kommunstyrelsen -213,414 -182,137 10,000 -172,137 -171,938 -171,938 
varav Välfärdsfonden -27,300 0  0 0 0 
varav Kommuncentrala -10,490 -10,570  -10,570 -10,570 -10,570 
varav Kommunledningsförvaltningen -100,654 -111,129 8,000 -103,129 -103,129 -103,129 

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -68,970 -57,439  -57,439 -57,239 -57,239 
varav Kommunstyrelsens medel till 
förfogande -6,000 -3,000 2,000 -1,000 -1,000 -1,000 
Kulturnämnden -37,354 -37,638  -37,638 -37,638 -37,638 
Bygg- och miljönämnden -521 -529  -529 -529 -529 
Service- och tekniknämnden -99,825 -102,617 3,000 -99,617 -99,617 -99,617 
Socialnämnden -175,633 -180,468 3,000 -177,468 -170,468 -145,468 
Viadidaktnämnden -57,263 -62,543 -3,000 -65,543 -69,543 -72,543 
Vård- och omsorgsnämnden -670,142 -711,875 -6,000 -717,875 -721,875 -724,875 
Räddningstjänsten VSR -28,741 -32,020  -32,020 -32,020 -32,020 
Kompensation för ökade löner 2020 0 0  0 -35,060 -34,880 

Summa nämnder -2,109,424 -2,160,885 0 -2,160,885 -2,202,310 -2,194,468 
Ökade kostnader lokaler -8,403 -23,070  -23,070 -43,923 -79,669 
Löneuppräkning 0 0  0 -34,880 -37,530 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0  0 -615 -457 
PO-påslag och semesterlöneskuld 78,186 91,245  91,245 93,496 95,732 
Pensioner -111,300 -118,500  -118,500 -121,200 -130,900 
Intäkter Viadidakt-Vingåker 12,712 12,538  12,538 12,538 12,538 
Kapitalkostnadsintäkter 70,989 67,712  67,712 67,712 67,712 
Avskrivningar -59,059 -67,825  -67,825 -61,949 -65,853 

Skatteintäkter 1,476,980 1,507,147  1,507,147 1,556,977 1,614,119 
Kommunalekonomisk utjämning 569,387 615,405  615,405 636,356 651,927 
Kommunal fastighetsavgift 62,861 63,790  63,790 63,790 63,790 
Finansiering, utdelningar m.m. 11,236 11,236  11,236 11,236 11,236 
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt 
budgetproposition 27,300 18,075  18,075 10,850 0 

Statsbidrag för att minska segregation 0 5,000  5,000 5,000 0 

Summa finansiering 2,130,888 2,182,753 0 2,182,753 2,195,389 2,202,645 
TOTALT med nytt utjämningssystem 21,463 21,868 0 21,868 40,598 -2,360 
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Ett hållbart Katrineholm
B u d g e t f ö r s l a g f ö r K a t r i n e h o l m s k o m m u n 2 0 1 9

m e d p l a n 2 0 2 0 - 2 0 2 1

_________________

”Vi måste leva så, som alla kan leva – alltid!”
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Inledning 
Vi som idag delar den här planeten avgör framtiden för kommande generationer, för våra barn och
barnbarn, för djur, natur och det ekologiska systemet. Återkommande vetenskapliga rapporter talar
om vikten av att radikalt minska utsläppen av koldioxid för att vi ska ha en möjlighet att komma i
närheten av de klimatmål som världens länder kom överens om i Paris 2015. 

Det är dags att tala klarspråk – det handlar inte längre om att ta små försiktiga steg för att uppnå
dessa mål. Det handlar om rejäla krafttag, om politiskt mod, men framförallt om att förändra ett
system som trots vetskapen om den klimatpåverkan samhällsutvecklingen hittills haft, tycks
oförmöget att handla i enlighet med den kunskap som forskarvärlden bidrar med. Och ju längre vi
väntar, desto större och mer drastiska blir de åtgärder som måste genomföras.

Klimatförändringarna är inte något som riskerar att drabba oss i framtiden, de är redan en realitet
och påverkar årligen miljontals människor världen över. Temperaturhöjningen i atmosfären
förstärker extrema väderfenomen och gör att följdverkningarna av tropiska stormar, orkaner och
svår torka blir värre och mer förödande. 

Havsbottnar och korallrev dör, vår konsumtion driver på utsläppen av koldioxid, skogar skövlas,
våra gemensamma resurser överutnyttjas och den biologiska mångfalden utarmas. I slutändan är det
våra barn och barnbarns möjligheter till ett drägligt liv som hotas. Vi har ett till synes övermäktigt
arbete framför oss och vi delar ett stort ansvar. Men det finns inga alternativ – vi måste minska våra
utsläpp och ställa om samhället. 

Sverige gjorde under förra mandatperioden stora framsteg när det gäller att rikta in klimatarbetet
mot den radikala målbild vi måste sträva mot. Detta skedde främst tack vara miljöpartiets
regeringsmedverkan. Även om vi lyckades få igenom stora delar av den politik som vi gick till val
på 2014 är det knappt en krusning på ytan mot vad som krävs för att göra verklig skillnad. Men
detta var vad som var möjligt att genomföra, vad övriga partier i nuläget orkade ta till sig och
acceptera. I det perspektivet är framstegen stora, men de är långt i från tillräckligt. Vi vill gå mycket
längre och göra mycket mer.

Många kanske tycker att omställningsarbetet har kommit långt, men om man på allvar tar till sig
den fulla vidden av klimatfrågan och dess konsekvenser inser man snart att den omställning som
behöver göras knappt börjat. 

Katrineholm lever på många sätt upp till det som utifrån dagens kriterier kännetecknar en
”miljökommun”, i planer, dokument och policyhandlingar. Men det är långt ifrån tillräckligt! Vi
måste göra allvar av det vi lovar och säger att vi ska göra. (som nu senast i den Grönplan som
kommunfullmäktige ska fatta beslut om). Vårt ekologiska fotavtryck måste bli avsevärt mycket
mindre. Vi måste våga agera och göra skillnad, det är vår skyldighet mot kommande generationer,
mot våra barn och barnbarn. För det är bristen på modiga politiska beslut som gör att haven
fortfarande förorenas och fylls med plast, som gör att den biologiska mångfalden hotas, som gör att
utsläpp från bilar, flyg och industrier hotar människors hälsa och bidrar till global uppvärmning,
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havsnivåhöjning och extremväder och gör att allt fler människor världen över drabbas av de
följdverkningar som klimatförändringarna för med sig.

Vi vill att Katrineholm ska vara en kommun som ser utmaningarna och där vi är beredda att ta vårt
ekologiska, sociala och ekonomiska ansvar. Vi vill att Katrineholm ska vara en del av lösningen –
inom naturens ramar. För Miljöpartiets del är det självklart att bedriva det politiska arbetet genom
olika kanaler, där parlamentarismen är en. Vi tror dock att det måste till ett större folkligt
engagemang för att lyfta de långsiktiga överlevnadsfrågorna, ett engagemang där vi gör verkstad av
våra viljeyttringar genom praktiskt omställningsarbete, men också där vi tar ställning för de idéer
och värderingar vi står för genom att manifestera dessa på ett fredligt sätt i olika sammanhang.

Vi är övertygade om att det går att bygga ett annat samhälle där vi inte slösar med resurser och där
inte kontinenter av plast växer i haven. Ett samhälle där rikedom inte mäts i konsumtion, utan i tid
och gemenskap, i andliga och immateriella värden. Ett samhälle som bygger på solidaritet och där
vi står upp för jämställdhet och rättvisa. Ett samhälle där vi inte backar för de svåra beslut som
ligger framför oss. Ett samhälle som strävar efter att bli långsiktigt hållbart  - på riktigt!

Förutsättningarna 
Miljöpartiet de Gröna är det minsta partiet i Katrineholms kommunfullmäktige under
mandatperioden 2019-2022.  Detta är vi väl medvetna om, men vi är också medvetna om att vi är
bärare av ett budskap som blir alltmer aktuellt för var dag som går, nämligen nödvändigheten av att
på ett radikalt sätt ställa om samhället så att det blir ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. 

Det är alltså inte första hand i kraft av vår storlek vi kommer att kunna driva på de förändringar som
behöver göras. Det är snarare genom att aktivt bidra med välgrundade omställningsförslag,
faktabaserad kunskap och grönt nytänkande som vi kan påverka den politiska utvecklingen i
Katrineholm i rätt riktning. Det budgetförslag som presenteras nedan ska ses i ljuset av detta. Vi
kommer därför genom vårt arbete i olika kommunala forum lyfta fram de åtgärder vi anser
nödvändiga och ser således gärna att majoriteten tar till sig och genomför dessa. 

Vårt budgetförslag för 2019 sätter av naturliga skäl klimat- och miljöfrågorna främst. Detta
eftersom vi menar att omställningen till ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle måste vila på
hållbar ekologisk grund. Vad som krävs för att minska vårt ekologiska fotavtryck är satsningar som
fasar ut ändliga och miljöskadliga resurser för att på så sätt skapa en koldioxidneutral
systemutveckling. Men minst lika viktig är den mentala omställning som måste till och som innebär
att vi dels skapar ett krismedvetande, dels tar vara på den kunskap som finns i de beslut som redan
är fattade och omsätter den i praktiken. Det senare är inte minst viktigt för att motverka den
klimatångest många känner. Att i sin vardag få bidra i det praktiska omställningsarbetet är
meningsskapande och stärker oss både som individer, men också som medarbetare i våra olika
professionella roller. 

När man som oppositionsparti ska förhålla sig till en majoritetsbudget blir det sällan mer än
justeringar på marginalen, oavsett om man ofta vill hävda motsatsen. Vår budget är också en
justering på marginalen, i alla fall när det gäller siffror, i mindre utsträckning när det gäller innehåll
och förändringsvilja. Vi har tagit fast på de möjligheter som finns att prioritera inom befintlig
verksamhet. Vi tror att det inom kommunens organisation och förvaltningar finns goda möjligheter
att redan i dagsläget ta omställningen till en ny nivå. Här handlar det mycket om politiskt ledarskap.
Målsättningen att ställa om samhället måste omfattas och kommuniceras lika tydligt som andra
”viktiga” politiska frågor. Så länge detta inte görs finns en uppenbar risk att arbetet får lägre
prioritet och kommer i skymundan, vilket naturligtvis är olyckligt när det borde vara precis tvärtom,
det vill säga när det borde lyftas fram ytterligare och poängteras ännu mer.
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I de prioriteringar vi gör i budget för 2019 bedömer vi utifrån erfarenhet från andra håll att de flesta
av de förslag vi vill genomföra är kostnadsneutrala och därför ryms inom budgetramarna för
respektive nämnd i majoritetens förslag. Vi gör dock vissa justeringar som framgår av den
övergripande driftsbudgeten och i löpande text nedan. När det gäller avvikelser i investeringsbudget
presenteras dessa i slutet av dokumentet. 

Vi vill uppmärksamma läsaren på att vi inte till fullo har insyn i de ekonomiska beräkningar och
ställningstagande som ligger till grund för majoritetens budgetförslag. Detta gör att vissa av de
justeringar vi vill göra i vårt budgetförslag kan uppfattas som mer eller mindre rimliga för den som
har denna insyn. Samtidigt är det också en självklarhet att alla förändringar, om de skulle vinna
gehör i ett befintligt budgetförslag, skapar ett behov av omprövning och omfördelning inom den
verksamhet som är aktuell. Med detta sagt överlämnar vi vårt budgetförslag ”Ett hållbart
Katrineholm” till kommunfullmäktige.

Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm i oktober 2018
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Klimat och miljö
”Vår livsstil i Sverige och andra ekonomiskt starka länder ger upphov till miljöeffekter långt
utanför våra länders gränser. Vi måste ställa om våra samhällen så att vi klarar att leva ett gott liv
i framtiden utan att förstöra möjligheterna för oss själva, människor i andra länder och kommande
generationer.”

(ur miljöavsnittet i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)

Det krävs ofta modiga beslut för att uppnå verklig förändring. Klimatfrågan är ett sådant exempel.
För att komma tillrätta med de problem som människan skapat behövs betydande insatser. Vi måste
ställa om energiproduktionen så den blir långsiktigt hållbar, fasa ut fossila bränslen och ersätta
dessa med förnybara energikällor. 

Vi måste hitta lösningar som gör att transporter och kommunikation inte längre bidrar till utsläpp av
koldioxid. Vi måste fasa ut kemikalier och andra farliga ämnen. Vi måste värna den biologiska
mångfalden och skydda viktiga biotoper. Många beslut måste fattas på nationell och global nivå,
men vi måste även bedriva ett aktivt omställningsarbete i kommunen för att bryta negativa mönster
och skapa långsiktigt hållbara lösningar. 

Det är viktigt att värna den biologiska mångfalden. Både växter och djur hotas av miljögifter och
klimatförändringar, vilket är allvarligt och leder till att hela ekosystem kollapsar. Ett exempel på
detta är bidöden. Med färre bin som kan pollinera grödor kommer detta inte bara påverka den
biologiska mångfalden, utan även i högsta grad vår egen livsmedelsförsörjning. Vi vill därför öka
andelen skyddad natur, något som vi ser som en viktig investering för framtiden. Andelen skyddad
natur är idag 0,6 % i Katrineholm, vilket ska jämföras med 5,9 % i Sörmland och 10,4 % i riket som
helhet. 

För att förhindra att livsförutsättningarna blir sämre för pollinerande insekter måste vi tänka
förebyggande när vi samhällsplanerar. Vi behöver också titta närmare på hur de förändringar vi
tidigare gjort, i till exempel stadsmiljön, påverkar livsbetingelserna för växter och insekter och
andra djur. Vi vill därför ta fram en pollineringsplan där tanken är att de park- och grönområden
som finns i centrala Katrineholm, liksom i kommunens mindre tätorter, kartläggs med syfte att i
samband med framtida omplanteringar ta hänsyn till och prioritera växter som attraherar
pollinerande insekter så att dessa kan hitta mat från tidig vår till sen höst. Vi vill också utveckla
detta förslag genom att ta fram en lokal planteringskalender som kan hjälpa intresserade att välja
växter till trädgård, balkong och kolonilott för att på så sätt ge pollinerande insekter bättre
förutsättningar. Katrineholm ska vara en bra kommun även för insekter.

Vi vill därför att viktiga markområden i kommunen skyddas (t ex genom markköp) för att stärka
den biologiska mångfalden lokalt, vi vill också att kommunen övergår till att bedriva
kontinuitetsskogsbruk i de skogar man äger och förvaltar. 

Ett annat sätt att främja biologisk mångfald är att sluta klippa gräsytor och låta gräs, blommor och
örter växa fritt i utvalda områden och på så sätt bidra till ett myllrande liv av smådjur, fjärilar,
skalbaggar, humlor och bin. Vi låter oss luras av grönskan, men välklippta gräsmattor är i själva
verket gröna öknar, fattiga på både växter och djur. De resurser som läggs på att klippa dessa
gräsmattor vill vi använda till mer verksamma miljöåtgärder. 

Plast är idag ett stort miljöproblem, inte minst i form av mikroplaster, förpackningar och
engångsmaterial. Vi vill göra en genomlysning av Katrineholms kommun för att under
mandatperioden kunna starta en utfasning av plast i olika former. Till att börja med vill vi ta bort
alla engångsmaterial av plast och ersätta dessa med miljövänliga alternativ. Här bör direktiv ges till
upphandlingsenheten för att detta förslag ska kunna effektueras. 
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Vi vill
• att kommunen tar fram en pollineringsplan för att främja plantering av växter som attraherar

pollinerande insekter.

• Att man i anslutning till denna pollineringsplan tar fram en lokal planteringskalender som
kan hjälpa intresserade att välja växter till trädgård, balkong och kolonilott för att på så sätt
ge pollinerande insekter bättre förutsättningar.

• att kommunen prioriterar bort gräsklippning på utvalda gräsytor och låter dessa frodas för att
främja den biologiska mångfalden.

• att hotade arter och känsliga biotoper inventeras inom kommunen och att en handlingsplan
för skydd och bevarande tas fram.

• öka andelen skyddad natur i Katrineholms kommun. 

• att kommunen genomför en kemikalieinventering och sanering i förskolor. Ftalater och
flamskyddsmedel ska bort!

• att kommunen enbart använder miljömärkta kemikalier och även ställer krav på detta vid
olika upphandlingar av tjänster.

• att Katrineholms kommun tar fram en sårbarhetsanalys för att stå väl rustad inför framtida
extremväder och klimatförändringar.

• att Katrineholms kommun höjer ambitionsnivån när det gäller att förbättra de nationella
miljökvalitetsmålen och kommunicerar ut detta mot medborgarna så att det tydligt framgår
vad som sker i det kommunala miljöarbete, samt att detta arbete kompletterat med tips och
råd på vad man som invånare själv kan göra för att bidra till ett hållbart Katrineholm.

• att kommunen övergår till att bedriver kontinuitetsskogsbruk i de skogar man äger och
förvaltar för att på detta sätt värna den biologiska mångfalden.

• fasa ut engångsartiklar av plast från all kommunal verksamhet.

Mat
”Det produceras ett överflöd av mat i världen – ändå får inte alla tillräckligt. Fördelningen är
väldigt ojämn och enorma mängder mat slängs ofta i onödan. En svensk familj på fyra personer
slänger nästan ett kilo matavfall om dagen. Mycket matsvinn sker redan innan konsumenterna
kommer in i bilden: vid tillverkning och hos grossister, leverantörer, restauranger, storkök och
butiker. Utöver knep som mindre tallrikar och information, bör vi likt Frankrike förbjuda
matbutiker att slänga mat som inte har passerat bäst-före-datum. Den maten ska istället säljas eller
skänkas så den tas till vara. Insamling av matavfall och annat organiskt avfall ska vara
obligatoriskt.”

(ur avsnittet Klimatsmart mat i Miljöpartiet de Grönas klimatfärdplan)

För oss i Miljöpartiet de Gröna är maten viktig. Det handlar inte bara om att den ska vara god och
näringsrik, den ska också produceras på ett klimatsmart sätt. Vi vill att måltiderna i Katrineholms
kommun så långt det är möjligt ska vara tillagade av KRAV-ekologiska och närodlade råvaror av
hög kvalitet och anpassade efter säsong. Vi vill att mat ska lagas från grunden och i anslutning till
de verksamheter där den ska serveras.

Andelen ekologiskt producerad mat inom de kommunala verksamheterna har successivt ökat genom
åren. Mycket tack vara att Miljöpartiet lyft, drivit på och bevakat frågan. Idag är 32 procent av den
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mat som serveras i kommunen ekologisk. Det är ett steg i rätt riktning. Men vi nöjer oss inte med
det, vi vill att andelen ekologisk mat ska fortsätta öka för att vid mandatperiodens slut uppgå till
minst 60 procent, vilket också är regeringens mål.

Att äta mer vegetarisk och vegansk kost har ofta betydande hälsoeffekter och bidrar effektivt till att
sänka koldioxidutsläppen. Vi vill därför att man inom den kommunala måltidsverksamheten arbetar
pedagogiskt med att lyfta fram vegetariska och veganska rätter som självklara huvudalternativ på
matsedeln, med början i förskola och skola.

Fairtrade/Rättvisemärkt är en produktmärkning, som garanterar konsumenten att den aktuella varan
producerats under förhållanden som respekterar mänskliga rättigheter. Att köpa rättvisemärkta
produkter är att konkret visa solidaritet med fattiga människor runt om i världen.

Vi vill
• att den mat, som serveras i kommunala verksamheter lagas i anslutning till serveringsstället. 

• att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk mat. 

• att kommunen i första hand inhandlar närproducerade råvaror för att stärka den lokala
ekonomin och minska transporterna.  

• att matsedlarna ska vara årstidsanpassade. Det är klimatsmart och betyder att kommunen ska
upphandla de KRAV-ekologiska produkter som finns i Sverige beroende på årstid.

• att andelen ekologiskt producerade mat ska uppgå till minst 60 procent vid mandatperiodens
slut, vilket också är regeringen mål.

• att andelen vegetarisk och vegansk kost ökar som huvudalternativ inom den kommunala
måltidsverksamheten under mandatperioden, med början i förskola och skola. 

• att inköp av köttprodukter ska styras av etiska principer så att det finns garantier för att
djuren har fötts upp och slaktats i full överensstämmelse med svensk djurskyddslag och dess
intentioner. Detta ska även gälla kött producerat i andra länder. Kött från djur som
behandlats med antibiotika i förebyggande syfte ska inte köpas in. 

• att Katrineholms kommun så långt det är möjligt väljer att köpa in produkter som är
Fairtrade/Rättvisemärkta när det gäller varor som inte går att producera i Sverige.

Miljövänliga transporter
”I Trafikverkets klimatscenario i förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
bedömer myndigheten att trafiken med bil behöver minska med 12 procent i förhållande till 2014
års nivå och att lastbilstrafiken stannar på 2010 års nivå. Därför är utvecklingen mot ett mer
transporteffektivt samhälle viktig. Ett transporteffektivt samhälle för även med sig en rad andra
vinster t ex. en ökad tillgänglighet i städer och tätorter för fler grupper i samhället och lägre
kostnader genom att mindre yta och resurser används för att bygga ny infrastruktur.”

(ur regeringens klimatskrivelse 2018)

Transporter är ett av de viktigaste områdena för en omställning till ett energieffektivare och
miljövänligare samhälle. Idag bidrar transporter på väg, med flyg och båt på ett mycket påtagligt
sätt till klimatförändringarna. Fossila bränslen måste minimeras och fasas ut. Energiomställningen
kräver att vi aktivt strävar efter en minskad energianvändning. Valet av fordonstyper spelar då en
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stor roll. Kommuner och andra offentliga verksamheter måste gå före och visa vägen när det gäller
val av klimatsmarta transportlösningar. Detta ger inte bara tydliga signaler om nödvändigheten av
en omställning på transportområdet, utan också på sikt ökad tillgång till miljövänliga fordon på
andrahandsmarknaden.

Miljöpartiet de gröna anser att vi måste arbeta mer aktivt för att förändra Katrineholmarnas
resvanor. Det måste vara enkelt att transportera sig kollektivt inom kommunen. För att detta ska ske
måste kollektivtrafiken göras mer attraktiv och tillgänglig. Många pendlar med tåg från
Katrineholm till arbetsplatser på annan ort, men tvingas ofta ta bilen för att komma till tågstationen.
Det ska också vara enklare att ta sig fram på cykel i Katrineholm kommun. Cykelbanor bör därför
byggas till Bie och Strångsjö.

I samband med att genomfartsleden nu byggs om tycker vi att det är lämpligt att revidera
kommunens kommunikationsstrategi för att främja kollektivtrafiken i de centrala delarna av
Katrineholm. Flera gator skulle också kunna stängas av för biltrafik för att främja framkomligheten
för gående och cyklister. Trots att Drottninggatan idag är skyltad som gågata efterlevs trafikreglerna
mycket dåligt. Här och på andra håll, där gator görs om och anpassas för gående och cyklister, bör
en översyn göras för att hitta verksamma sätt att påverka efterlevnaden. 

Katrineholm har ett resecentrum för busstrafik i området mellan järnvägen och Stortorget där
passagerare och fordon blandas, vilket är ett trafiksäkerhetsproblem. Utöver detta förekommer
privat trafik inom området, vilket ökar riskerna för olyckor. För att få till en säker och hållbar
trafikmiljö för både bussentreprenörer och kunder anser vi att denna del av resecentrum bör byggas
om. 

För att säkerställa en långsiktig tillgång till erfarna busschaufförer som sköter trafiken i kommunen
tycker vi att man i anbudsunderlagen för upphandling av kollektivtrafik ska kräva ett övertagande
av befintlig personal. Personalen måste kunna koncentrera sig på att utföra sitt arbete utan att
ständigt oroa sig för att förlora jobbet vid nästa upphandling. 

Vi vill
• att kommunen i sin trafikstrategin arbetar in förslag där målet är att ännu tydligare minska

privatbilismen i framför allt de centrala delarna av Katrineholm till förmån för gående ,
cyklister och miljövänlig kollektivtrafik.

• att 25 procent av alla persontransporter inom kommunen ska ske med gång-, cykel- och
kollektivtrafik år 2025.

• att kommunen på olika sätt medverkar till att en eller flera bilpooler etableras i Katrineholm
för att minska privatbilismen och behovet av parkeringsplaster i de centrala delarna av stan.

• att kommunen påbörjar arbetet med att projektera en ombyggnad av befintliga
busshållplatser vid resecentrum för att skapa en säkrare trafiklösning för busstrafik.

• att Katrineholms kommun skriver in kravet på personalövertagande, meddelarfrihet samt
krav på kollektivavtal i anbudsunderlaget för kommande trafikavtal.

• att kommunen i samband med de återkommande upphandlingar som sker aktivt medverkar
till att kollektivtrafiken i Katrineholm drivs på miljöbästa sätt.
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• att anropsstyrd trafik möjliggörs till platser inom kommunen som idag inte trafikeras med
annan kollektivtrafik.

• påbörja projektering av cykelbanor till Bie och Strångsjö i samarbete med Trafikverket.

• att en utvärdering görs för att utröna trafiksäkerhetsaspekterna kontra de negativa
miljöeffekterna av de farthinder (gupp) som byggts och byggs i kommunen och att
alternativa trafiksäkerhetslösningar till dessa presenteras.

• Att allt plastgräs i befintlig trafikmiljö ersätts med växtlighet som kräver begränsat
underhåll, typ långsamväxande marktäckare, sedum, som också bidrar positivt till den
biologiska mångfalden.

Klimatsmart byggande
”Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer, det byggs nu nästan lika mycket som under
miljonprogrammets tid. Givet Sveriges befolkningstillväxt och demografi behöver vi bygga mycket
under en längre tid. Utmaningen ligger i att det som byggs ska vara bra både för människorna som
bor där och för miljön. Bostäderna måste kunna efterfrågas också av de grupper som är
ekonomiskt svagare samtidigt som byggandets miljö- och klimatpåverkan måste minska. Studier
visar att byggprocessen idag släpper ut lika mycket som personbilsflottan gör under ett år.”

(ur avsnittet Mer än 100 procent förnybart i Miljöpartiet de Grönas klimatfärdplan)

Att styra den fysiska utvecklingen av kommunen är en av politikens viktigaste uppgifter. Var och
hur byggnation sker påverkar miljö, biologisk mångfald, resmönster, efterfrågan av kommunal
service mm. God fysisk planering kan begränsa framtida problem. Ett exempel på där så inte skett
är Lövåsens handelsområde, där trafiksituationen är undermålig. 

En annan fråga Miljöpartiet de gröna väckt är hanteringen av dagvatten i kommunen.  Dagvatten är
inte rent, utan behöver renas, t ex genom att det leds till dammar eller minireningsverk. Vi har fått
till stånd att en dagvattenpolicy tagits fram, men ytterligare arbete med att fördjupa och förtydliga
denna behöver göras.

I hela Sverige saknas bostäder och det är därför glädjande att konstatera att det även byggs i
Katrineholms kommun. Men vi kommer att behöva fler bostäder, och vi tycker att det borde vara
självklart att allt som byggs idag ska vara klimatsmart! Tyvärr är det inte så. Här har Sveriges
kommuner och de kommunala bostadsbolagen ett särskilt ansvar. 

Vi tror att det är viktigt att man på ett systematiskt sätt tar tillvara de kunskaper som finns på
området och föreslår därför att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram för
klimatsmart byggande där det framgår vad som ska gälla när kommunen bygger själv, exempelvis
genom sina bolag, och när man säljer mark till entreprenörer/byggföretag som exempelvis vill
bygga bostäder. De styrdokument som finns i Katrineholms kommun idag när det gäller byggande
är allt för vaga och otydliga. Vi vill därför skärpa kraven.

Vi vill se ett framtida Katrineholm där de hus som byggs så långt det går är klimatsmarta och
ekologiska och byggs med beprövade byggnadsmaterial som är miljöanpassade och som går att
återvinna. Vi vill se fler hus byggda i trä. Vi vill se att mer naturmaterial och mindre kemikalier
används för att göra de hus som byggs mer kretsloppsanpassade. Vi vill att man bygger hus med
smarta lösningar för uppvärmning som kräver mindre tillförsel av energi för att fungera. Vi vill
också att hållbara materialval görs, och att klimatsmart byggteknik används när man bygger om
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befintliga objekt. Att bygga klimatsmart och miljövänligt är inte minst viktigt när det gäller
utbyggnaden av förskolor och skolor. 

För att förstärka och skynda på övergången till mer miljövänlig byggnation vill vi avsätta ett
lämpligt markområde som planläggs med syftet att bjuda in byggföretag, arkitekter, entreprenörer
att förvärva byggrätter för uppförande av olika typer av klimatsmarta enfamiljs- och flerfamiljshus,
gärna med arkitektonisk variation och med olika upplåtelseformer.

Vi anser vidare att alla kommunala fastigheterna, där så är möjligt, ska utrustas med solpaneler för
elproduktion. Det finns många tak som passar för detta ändamål och vi är övertygade om att det
kommer att ses som en självklarhet i framtiden. Eftersom det kan finnas behov hos berörda
elnätsbolag att uppgradera mottagningskapaciteten för att klara den form av inmatningsabonnemang
det blir frågan om bör även detta lösas. 

För människor med funktionshinder är en god fysiska planering extra viktig. Miljöpartiet de Gröna
har drivit frågan att Gröna Kulle ska tillgänglighetsanpassas, vilket skett. Men många andra
offentliga miljöer i kommunen saknar anpassning. Vi anser att detta arbete bör intensifieras under
mandatperioden.

Fysisk planering handlar även om framkomlighet under vintern. Vi anser att den snöröjning som
sker, i första hand ska avhjälpa problem för gående och cyklister. Platser som busshållplatser,
trottoarer vid daghem och skolor och viktiga gång- och cykelstråk ska prioriteras och snöröjas först.
Vi kallar det jämställd snöröjning.

Vi vill
• att solpaneler för elproduktion monteras på alla kommunala byggnader där så är möjligt,

inklusive de byggnader som ägs av kommunens bolag. 

• att kommunen i samarbete med berörda elnätsbolag ser över och anpassar
inmatningskapaciteten för att möjliggöra försäljning av överskottsel. 

• att kommunen upprättar inmatningsabonnemang med berörda elnätsbolag så att överskottsel
kan sälja till dessa.

• att kommunen tar fram ett handlingsprogram för klimatsmart byggande där det framgår
vilka krav som ska gälla - såväl när kommunen själv bygger/bygger om, som när kommunen
säljer mark till externa entreprenörer/byggföretag - för att vi på sikt ska få ett så klimatsmart
byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms kommun.

• att handlingsprogrammet för klimatsmart byggande ska utformas på ett sådant sätt att det
blir ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras för att följa utvecklingen på
området.

• att all byggnation som sker i kommunens regi, (inkl de kommunala bolagen) samt på mark
som kommunen avyttrar till externa entreprenörer omfattas av detta handlingsprogram.

• att kommunen avsätter lämpligt markområde som planläggs med syftet att bjuda in
byggföretag, arkitekter, entreprenörer att förvärva byggrätter för uppförande av olika typer
av klimatsmarta enfamiljs- och flerfamiljshus, gärna med arkitektonisk variation och med
olika upplåtelseformer. 
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Skola och utbildning
”Lärarna ska ge eleverna det stöd de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.
För att mötet mellan lärare och elev ska fungera behöver skolan tillräckligt med resurser.
Undervisningen ska utformas utifrån varje elevs unika behov, oavsett om det innebär att ge extra
utmaningar eller extra stöd, och med möjlighet till individuellt anpassad studieteknik. Läraren ska
ha rätt att ordinera extra stöd till den elev som behöver det.”

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)

Barn är det viktigaste ett samhälle har. Barnen tillbringar en stor del av sina barn- och ungdomsår
inom barnomsorgen och i skolan. De satsningar som görs för barn i förskola och skola är inte bara
väl satsade pengar – det är också ett tecken på om ett samhälle är framåtsyftande och har
framtidstro.  

Miljöpartiet de gröna har ett helhetsperspektiv på barn och ungdomars skoltid, som omfattar
undervisning med behöriga pedagoger, ett positivt förhållningssätt och bemötande och en god
arbetsmiljö i form av arbetsro i klassrummet, kreativa och ändamålsenliga lokaler och skolgårdar,
ekologisk och närodlad mat i skolrestauranger, att skolan är en tobaks- och sockerfri zon, en skola
fri från mobbning och med en meningsfull ”fri tid”.

Den värdegrund som Miljöpartiet vill ska råda är en skola för alla. Detta innebär en inkluderande
skola, där allt ska göras för att alla elever ska få det stöd som de behöver för att på ett bra sätt kunna
tillgodogöra sig undervisningen. Vi ser med särskild oro på att kunskapen om neuropsykiatriska
funktionshinder generellt sett är låg inom grundskolan i Katrineholms kommun. Med tanke på att
allt fler barn diagnostiseras tycker vi att det är viktigt att denna kunskap ökar. Vi vill därför skapa
förutsättningar så att kommunens pedagoger ges möjlighet till utbildning på området och att skolan
i större utsträckning tar hänsyn till dessa barn i sin organisatoriska planering. En skola som fungerar
för dessa barn och ungdomar, är en skola som fungerar bra för alla. 

Vi menar att barn utvecklas i samspel med sin omgivning; omsorg och bekräftelse gynnar barnets
utveckling. Barnets egna förmågor ska stå i centrum, och därifrån kan man bygga ytterligare stöd
för barnets fortsatta utveckling.

Skolan måste ständigt och aktivt arbeta med diskrimineringsgrunderna genus, mångfald,
funktionshinder och annan sexuell läggning.

Speciellt bör de nyanländas situation uppmärksammas. De satsningar som görs idag kommer i
framtiden ge goda resultat både för de enskilda eleverna och för samhället.

Vi vill
• ha små barngrupper i barnomsorgen och snarast öka antalet vuxna.

• gärna se olika alternativ och pedagogiska inriktningar i barnomsorgen, t.ex. familjedaghem
och föräldrakooperativ, Montessori och ur- och skur.

• att kultur ska vara en naturlig del i barnomsorgen och skolan, och att det inom grundskola
och gymnasium finns ett nära samarbete med kulturskolan.

• att barnen ska ha en vardaglig kontakt med naturen för att utveckla en förståelse och
kunskap om kretsloppen, djur och växters ekosystem.
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• att lärarna ges tid och möjlighet att vara till för elever, vilket innebär mer resurser, mer tid
för eleverna och mindre administrativa uppgifter.

• att skolledningen ska ha goda kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder 

• att man gör en generell satsning på att höja kunskapen om neuropsykiatriska funktionshinder
bland personalen i grundskolan.

• att en generell satsning görs för att anpassa grundskolan så att barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionshinder känner att de blir sedda och förstådda i sin lärmiljö. Detta
ska särskilt beaktas när nya skollokaler byggs.

• att elevhälsan stärks för att kunna stötta elever som mår dåligt.

• att skolan tar stort ansvar för att arbeta mot de sju diskrimineringsgrunderna – kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

• att tiden för utslussningen till vanliga klasser från Interkulturella enheten ska ske genom
individuell bedömning och ske först när eleven har en tillräcklig grund att stå på. 

• att alla barn, som är berättigade till modersmålsundervisning ska få detta och att alla
nyanlända elever ska garanteras studiehandledning på modersmålet.

• behålla och utveckla skolorna på landsbygden.

• se en fortsatt utveckling av samtliga skolgårdar både på kommunala skolor och friskolor.
Bort från asfalt till mer lugna, gröna och stimulerande miljöer, som inspirerar till roligare
och mer fantasifull utelek och dessutom mer en mångsidig undervisningsmiljö.

• att skolan tar ett speciellt ansvar att motverka rasism och främlingsfientlighet.

• att varje skola ska ha ett utomhusklassrum

Kultur och kreativitet
”I det som vi i dag kallar Sverige har det alltid rymts många olika kulturer, och det gör det också
än i dag. Det är en av våra styrkor. I en och samma individ finns alltid spår av flera kulturella
referenser. När makthavare i Sverige eller i andra länder har strävat efter kulturell enhetlighet så
har det lett till motsättningar och övergrepp. Det finns politiska rörelser i Europa som dömer ut
idén om mångkultur som misslyckad. Men det är genomdrivandet av monokulturen som gång på
gång när den har provats i historien har misslyckats.”

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)

En ort med ett rikt kulturliv och en kreativ kulturell miljö är en värdefull tillgång för dess invånare,
för deras hälsa och välbefinnande. Finns det ett välutvecklat kulturliv trivs medborgarna, nya
familjer och företag väljer att etablera sig på orten.

Miljöpartiet de gröna vill att kommunen tar tillvara på de kunskaper som lokala, professionella
kulturutövare har och att man ser dessa som en resurs och en tillgång. Miljöpartiet de gröna vill
satsa på kulturen!
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Musik
Musiklivet i vår kommun är väl utvecklat med musikkår, storband, körer, vissällskap m.m. Vi har
också sedan länge Musikens Hus.

Miljöpartiet vill värna om detta och stödja den fortsatta verksamheten. Vi stödjer också
Kulturskolans verksamhet och dess satsning på barn och unga där ungdomar tidigt ges möjlighet till
såväl soloframträdanden som deltagande i ensembler, musikaler mm. Den musikverksamhet som
bedrivs på Ungkulturhuset Perrongen ser vi som mycket positiv. Det är en verksamhet som även har
betydelse för integrationen i kommunen.

Teater och dans
Även för teater- och dansintresserade finns det möjligheter att både som utövande och åskådare ta
del av ett rikt utbud. Miljöpartiet vill värna om den teater- och dansverksamhet som finns idag och
välkomnar och stödjer etablerandet av fria teatergrupper.  

Kommunen saknar en scen för att kunna ta emot medelstora turnerande teateruppsättningar.  Detta
vill vi förändra genom en anpassning av Tallåsskolans aula. Scenen i Ungdomens kulturhus
Perrongen används flitigt och vi ser på detta med tillfredsställelse. 

Konst och hantverk
Katrineholm har ett stort antal verksamma konstnärer, vilket är berikande för kulturlivet i
kommunen och i Konsthallen i Kulturhuset Ängeln bedrivs en spännande utställningsverksamhet.
Miljöpartiet de gröna har tidigare föreslagit att det etableras ett Bildkonstens hus i kommunen. I och
med att KIKK etablerade sitt galleri i Magasinet kan man säga att det finns en början till detta.
Dock saknas en grafisk verkstad, samt lämpliga ateljélokaler i kommunen. Vi vill undersöka
möjligheten att skapa ändamålsenliga ateljéer och verkstäder, där hyran skulle kunna
subventioneras genom avtal om öppen verkstad, barn- och ungdomsverksamhet, m.m. Vi ser även
mycket positivt på privata kulturinitiativ, som till exempel öppnandet av Galleri 12.

Litteratur
Läsande berikar. Det är särskilt viktigt att barn och unga finner vägen till litteraturen. Att läsa ger
inte bara en bättre språkförståelse, det stimulerar också fantasin, ger inblick i andra människors syn
på livet, skapar empati och ger en stunds koncentrerad avskildhet i ett samhälle med allt högre krav
och tempo. Att på alla sätt stimulera läsande är därför en viktig uppgift. För den litterärt intresserade
är kommunens bibliotek Ängeln en värdefull tillgång, en naturlig samlingsplats med ett rikt
medieutbud och varierad programverksamhet. 

Vi ser positivt på att öppettiderna i Ängeln ökar med Meröppet. Ängeln är ett av Katrineholms
vardagsrum och vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda fler att ta del av det utbud av litteratur,
tidningar och tidskrifter som finns där. 

Turistbyrån
Staden har en Turistbyrå, som drivs i samarbete med det lokala näringslivet. Detta får dock inte
innebära att mindre verksamheter som lokala konstutställningar och verksamhet i föreningar inte
marknadsförs. De är en viktig ingrediens i den bild vi vill ge av Katrineholm till besökare.

Fogelstad – ett arv att visa upp
På Fogelstad skedde något stort under 1920-talet. Här bildades en medborgarskola av och för
kvinnor. Många kvinnor, både kända som Moa Martinsson och Siri Derkert och okända fick här en
utbildning, som annars bara var förbehållen männen. ”Jag kom till Fogelstad  som ett ingenting –
och cyklade därifrån som en människa” lär en kursdeltagare ha sagt om verksamheten. Miljöpartiet
anser att Katrineholm stolt ska visa att det var i vår kommun allt detta föregångsarbete skedde. 

Det är positivt att verksamheten på Fogelstad uppmärksammats med konstverket ”Eka” utanför
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Ängeln, men vi vill att de tankar och idéer som Fogelstadkvinnorna stod för får ökad spridning.
Detta är inte minst viktigt med tanke på det samhällsklimat som råder idag. Vi ser gärna att
kommunen på olika sätt och i olika sammanhang lyfter fram det arbete som Fogelstadkvinnorna
utförde under de år verksamheten bedrevs.

Vi vill

• särskilt prioritera barn och ungdomar när det gäller inköp av media även på andra språk än
svenska.

• undersöka möjligheterna att etablera en grafisk verkstad i kommunen.

• undersöka möjligheterna att ordna lämpliga verkstäder och ateljéer för skapande verksamhet
i kommunen.

• göra kulturen till en tydligare profilfråga för kommunen.

• att kommunen ska ta tillvara den resurs som de professionella kulturutövarna utgör.

• att Tallåsskolans aula anpassas så att scenen kan ta emot medelstora teateruppsättningar.  

• fortsätta att utveckla Ungkulturhuset Perrongen i Lokstallarna som ett kulturellt centrum för
ungdomar och kulturföreningar. Vi ser skateparken som en mycket lyckad utveckling av
området.

• att all verksamhet av intresse för turismen i kommunen ska få möjlighet att synas i
Turistbyråns verksamhet, och att man ska ha god tillgänglighet när det gäller öppettider.

• att kommunen bidrar med att lyfta arvet efter medborgarskolan Fogelstad på olika sätt. 

Idrott och fritid
För många människor i Sverige är i dag tiden den största bristvaran. Många som har blivit rikare
på pengar, har samtidigt blivit fattigare på tid. Att kunna ta ut en större del av välstånd, till
e x e m p e l l ö n e ö k n i n g a r , s o m k o r t a r e a r b e t s t i d s k a d ä r f ö r u n d e r l ä t t a s .
Ett ökat fokus på livskvalitet som politiskt mål förtar inte behovet av att värna och förbättra de
materiella villkoren för människor som har det svårt både i vårt eget land och andra länder. Dessa
strävanden kan gå hand i hand genom en politik för jämnare fördelning av människors
konsumtionsmöjligheter, både nationellt och internationellt.

(ur avsnittet Välfärden i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)

Friluftsliv och idrott har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Människan har ett
grundläggande behov av både fysisk aktivitet och naturkontakt. Det är därför viktigt att kommunen
på olika sätt stimulerar och utvecklar möjligheter för att kunna erbjuda människor förutsättningar
för en rik fritid.

Vi vill
• värna de rekreationsområden som finns i kommunen.
• att det vid planering av bostadsområden ska finnas grönytor i närområdet och att
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utformningen ska ske så att det stimulerar till fysisk aktivitet och spontanidrott.

• att upphöjda odlingsbäddar anläggs på olika platser i kommunen så att rullstolsburna, de
som går med rollator samt de som är synskadade får möjlighet både till egna odlingar och en
nära kontakt med trädgårdsanläggningar för alla sinnen. Detta är speciellt viktigt vid äldre-
och serviceboenden.

• att idrottsrörelsen i kommunen förmår behålla sin karaktär av bred demokratisk rörelse där
alla kan samlas och umgås på lika villkor. Fysisk rörelse är en viktig del för att skapa en god
hälsa och välbefinnande för människor. 

• att medel, som kommer idrotten till del, ska fördelas jämnt mellan könen, likaså ska
träningstider fördelas jämlikt.

• att kommunens resurser i första hand ska kanaliseras till barn-, ungdoms- och breddidrotten.
Till breddidrotten räknar vi också parasport.

• bidra till att parasport blir en integrerad del av idrottslivet i Katrineholm.

• att de ideella organisationerna får fortsätta sitt viktiga demokratiska arbete med att skapa
mötesplatser där folk samlas och umgås på lika villkor.

• att ungdomar ska ges ökade möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället och ha en
aktiv fritid. 

När vi blir äldre
”Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. Fler
och fler får uppleva sin hundraårsdag. Många äldre är friska allt längre vilket är en stor
samhällsresurs. Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, till exempel
som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre. Inom frivilligsektorn och föreningslivet gör
många äldre stora insatser. Alla äldre är dock inte friska och många behöver tilltagande hjälp.
Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella
behov.”

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)

Vi människor är sociala varelser och det förändras inte när vi blir äldre. Många människor blir
oroliga och otrygga när krafterna sviker. För att de ska kunna behålla ett värdigt liv krävs flera olika
insatser. Samtidigt som antalet ”äldre äldre” ökar får många funktionsnedsättningar till följd av
stroke och demens och kan behöva vårdboende med hjälp dygnet runt. Andra, fortfarande
någorlunda friska, men som lider av ensamheten då många vänner hunnit gå bort, behöver ett
trygghetsboende där gemensamma ytor, som man delar med grannar , underlättar det sociala livet.

Miljöpartiet välkomnar alternativa driftsformer inom vård och omsorg, som exempelvis kooperativa
och privata initiativ men anser att den största delen av eventuell vinst ska återinvesteras i
verksamheten.

Vi tycker att personalen och de professionella insatser som görs är oerhört viktiga. Likaså är det
arbete och det stöd som anhöriga bidrar med mycket viktigt. Därför är det positivt att anhörigstödet
utvecklats i Katrineholm. Vi stödjer också arbetet med ett hälsofrämjande förhållningssätt inom
vård och omsorg. 
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Flera kommuner erbjuder gratis broddar till sina kommuninnevånare som är 65 år eller äldre. Vi i
Miljöpartiet de gröna tycker att detta är ett efterföljansvärt initiativ. Broddar på skorna ger en helt
annan stabilitet och säkerhet på vintervägar. Färre skador sparar inte bara lidande, utan även pengar
inom sjukvård och äldreomsorg. 

Vi vill

• att valfriheten ökar genom att kommunen anpassar delar av sitt bostadsbestånd och
stimulerar privata aktörer att anpassa boendet med t ex hissar, så att fler kan klara sig bättre i
vardagslivet.

• att dagverksamheten för hemmaboende äldre utvecklas på olika sätt för att motverka
ensamhet och isolering.

• arbeta för att höja personaltätheten på kommunens vårdboenden och inom hemtjänsten.

• förbättra kontinuiteten och öka tryggheten i hemtjänsten genom bättre planering för att den
som är i behov av hjälp i så stor utsträckning som möjligt ska få besök av personal man
känner igen.

• att utbildning och bra handledning ges till personal som arbetar inom vård och omsorg.

• att det finns personal inom äldrevården som kan tala flera språk så att även boende med
andra modersmål än svenska kan ges god omvårdnad. 

• att de så kallade delade turerna, det vill säga att man arbetar på morgonen och kvällen med
ledighet mitt på dagen, upphör.

• att Katrineholms kommun erbjuder sina äldre innevånare gratis broddar. 

• utöka möjligheterna att låta djur vara en permanent del av vården.

Jämställdhet
”För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet måste alla ha
samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det arbete hen
önskar utan att samhällsstrukturer hindrar. Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och
könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara hinder för
att människor ska kunna utvecklas.”

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)

Jämställdhet är ett centralt politiskt område – och en angelägenhet för såväl kvinnor, män och alla
som inte vill inordna sig i traditionella könsmönster. Det är en fråga som påverkar våra villkor och
möjligheter till ett bra liv, som sätter spår hos oss som individer, i vår familj, i vårt arbete och i
samhället i stort. Jämställdhet är en förutsättning för att utvecklas utifrån egna förutsättningar – som
förälder, i yrket, som medborgare, som människa. 

Idag påverkas barn och unga av en extremt utseendefixerad reklam som ofta visar upp stereotypa
könsidentiteter. Utseendefixeringen har gått ner i åldrarna. Många unga klarar inte kraven, utan
vänder sin frustration inåt och drabbas av ätstörningar eller självskadebeteende. Skolan måste på
alla sätt få verktyg att hantera dessa förväntningar genom en analyserande genusbaserad
undervisning. 

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om kontroll och begränsningar av en persons
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handlingsutrymme, rätt till sin kropp eller rätt att själv välja partner. Detta kan vi inte acceptera.
Därför är det viktigt att utöka arbetet med att förebygga hedersnormer, bl a genom att utbilda
personal inom t ex skola och socialtjänst om hedersrelaterat våld och förtryck så att de som drabbats
eller riskerar att drabbas kan få hjälp.

Relationsvåld är oacceptabelt. De kvinnor och män som utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt
våld ska få all den hjälp de behöver av samhället. Men det är också viktigt att de personer som
utövar våld mot sin partner erbjuds hjälp. Barn som brottsoffer i familjer där relationsvåld
förekommer ska särskilt uppmärksammas och ska få hjälp.

Vi ser #metoo-kampanjen som i bransch efter bransch under hösten 2017 uppmärksammade mäns
sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor som en mycket viktig signal på att vi måste våga
prata öppet om de missförhållanden och den skeva kvinnosyn som råder i samhället. Det räcker inte
att upprätta policydokument och tro att man därmed har löst problemen. #metoo är exempel på
motsatsen. Vi måste våga prata med varandra om det som inte fungerar, våga stötta varandra när
någon utsätts för kränkande beteende och våga säga ifrån i de sammanhang där man pratar
nedlåtande om varandra. 

Här har vi som politiker ett särskilt ansvar. Det är inte OK att förtroendevalda beter sig på ett sätt
som vi inte skulle acceptera någon annanstans i samhället. Tyvärr går många politiska företrädare
ofta över gränsen och är nedlåtande mot sina politiska motståndare, vilket inte är OK. Det är en sak
att ha olika åsikter i sakfrågor, men som företrädare för det offentliga samhället ska vi föregå med
gott exempel i vårt bemötande av varandra!

Vi vill

• att kvinno- och mansjourer ska vara en samhällelig angelägenhet, som ska drivas offentligt,
eller med stöd av offentliga medel.

• att könsuppdelad statistik och uppföljning av kommunens verksamheter ska finnas inom alla
verksamhetsområden för att tydliggöra hur resurserna i kommunen fördelas.

• att lönesättningen i kommunen ska utvecklas så att traditionella kvinnoyrken uppvärderas
lönemässigt.

• att kommunen mer aktivt arbetar för att motverka mobbing och trakasserier inom den
kommunala verksamheten.

• att kommunen på olika sätt stöttar ideell verksamhet som arbetar för ökad tolerans och
respekt människor emellan. 

• att skolorna får ökade resurser att pedagogiskt arbeta med jämställdhet och mot
diskriminering.

• utbilda personal inom t ex skola och socialtjänst om hedersrelaterat våld och förtryck så att
de som drabbats eller riskerar att drabbas kan få hjälp.

Mångkultur och solidaritet
”Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och
ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att
välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva,
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arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig
rättighet.”

(ur avsnittet Världen i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)

För oss i Miljöpartiet de gröna är solidaritetsbegreppet viktigt. Det handlar om hur vi ser på och
bemöter varandra och på vår livsmiljö. När det gäller solidaritet med världens människor handlar
det både om vad vi kan göra för människor som har det svårt runt om i världen, men också om hur
vi bemöter människor som kommer till oss för att söka skydd och hjälp. Det är mycket oroande att
främlingsfientliga och rasistiska strömningar vuxit sig allt starkare under senare år och tagit plats i
demokratiska församlingar i såväl Sverige som i Europa och i övriga världen. Miljöpartiet de gröna
är en tydlig motkraft mot dessa strömningar.

Vi anser att internationell solidaritet handlar om empati för människor i krig och nöd och en insikt
om att ingen lämnar sitt land om situationen inte så kräver. Vi får inte glömma att många svenskar
lämnade landet för USA under 1800-talet, eftersom nöden då var stor här i Sverige. För oss handlar
en generös migrationspolitik om mänsklig värdighet. Vi tror på ett öppet samhälle som växer och
utvecklas när människor från olika håll i världen kommer och slår sig ner, och insikt om att ett
samhälle som stagnerar går en mörk framtid till mötes. 

I Katrineholm vi har många nya svenskar. Vi vill arbeta för att de ska etablera sig i samhället och i
politiken så att demokratin utvecklas genom att alla grupper i samhället finns representerade. Vi
behöver flera mötesplatser där gamla och nya svenskar kan träffas och umgås för att skapa ett
öppnare och mer välkomnande samhälle. Vi måste göra vad vi kan för att skapa flera arbetstillfällen
i Katrineholm. Dagens nysvenskar – framför allt barnen och ungdomarna - kommer att bli en
tillgång i framtiden.

Miljöpartiet anser att kommunen ska lyfta fram de positiva aspekterna av migrationen och sprida
information om modersmålets betydelse. Rasism i alla dess former och i alla forum måste
bekämpas. Miljöpartiet de gröna vill ha en varm och välkomnande framtid, inte en kall och
fördomsfull.

Vi vill

• att kommunen även fortsättningsvis ska teckna avtal med migrationsverket om platser för
flyktingmottagande.

• att kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.

• stärka invandrarkvinnor i sin roll som kulturförmedlare och verka för ett jämställt samhälle
där kvinnornas kompetens tas tillvara.

• motverka all form av diskriminering och främlingsfientlighet.

• verka för jämställdhet i hemmet, yrkeslivet och samhället i övrigt.

• öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.

• arbeta för ett mångkulturellt samhälle där allas kompetens tas till vara.

• underlätta integreringen i det svenska samhället och motverka fördomar mellan svenskar
och invandrare samt mellan invandrargrupper.
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Social utsatthet
”En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Barn är aktiva
medskapare av samhället och ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som vuxna
skapar åt dem. Samhället ska vara anpassat till olika familjekonstellationer. En familj bygger på
kärlek, trygghet och respekt, inte på föreställningar om hur en familj ska vara.

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan. Barn i
familjer i ekonomisk utsatthet har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Det behövs en politik
som ger ökade resurser till de sämst ställda familjerna för att ge alla barn trygghet och minska
klyftorna i Sverige. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.

Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk
ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller sexuella
övergrepp.”

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)

Inom Katrineholm finns en god beredskap för att hjälpa människor, som av olika skäl hamnar i
svårigheter. Det kan gälla familjerelationer som inte fungerar, relationer med våld och/eller
drogproblem. Många barn och ungdomar från socialt utsatta och svaga miljöer får en sämre start i
livet än andra barn, vilket måste motverkas på alla sätt. Dessa barn behöver mycket stöd tidigt i
livet.  Sett ur ett mänskligt perspektiv är detta viktigt, men även ur ett ekonomiskt perspektiv är rätt
satsade resurser en samhällsvinst. I ekonomiskt kärva tider får besparingar inte ske på denna grupp. 

Behandlingsgruppen inom Socialtjänsten måste ges tillräckliga resurser som också möjliggör
samarbete med samhällets övriga myndigheter, vård och stödfunktioner. Tillräckliga resurser för de
utredande funktionerna inom socialtjänsten ser vi som mycket viktiga.

Alla verksamheter inom socialtjänsten skall vara oberoende av trosuppfattning, HBTQ- tillhörighet
och ses i ett genusperspektiv.  

Vi vill 

• att socialt utsatta barns och ungdomars situation särskilt uppmärksammas.  

• att ökade resurser ges till arbetet med att förebygga missbruksproblem och psykisk ohälsa
bland barn och ungdomar.  

• att det sker ett effektivt arbete för att förebygga hemlöshet och se till att eget boende kan
ordnas när så behövs.

• att barns situation särskilt skall beaktas då risk för vräkning föreligger.
• att all utredning och behandling tar hänsyn till mångfalden i trosuppfattningar, HBTQ-

tillhörighet och ses i ett genusperspektiv

Levande landsbygd
”Oavsett om du bor på landsbygd, mitt i en storstad eller i en förort ska det finnas tillgång till
service, utbildning, arbetstillfällen och möjlighet att bygga ett gott liv. Företag ska ha bra
förutsättningar att verka i hela landet. Hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och digitaliseringen
ska användas för att utveckla levande landsbygder och ett smart, grönt samhälle.”

(ur Miljöpartiet de grönas valmanifest 2018)
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Många människor vill skapa sig ett fungerande hem på landsbygden. Man vill bo nära naturen, leva
mer resurssnålt och låta barnen växa upp i en trygg miljö. Vi tycker att det är viktigt att på olika sätt
medverka till att människor kan leva ett gott liv på landsbygden.

De förslag vi har för att skapa ett hållbart Katrineholm gäller inte bara tätorterna, utan hela
kommunen. Vi tycker det är viktigt att människor, oavsett om de är bosatta i centrala Katrineholm,
någon av kommunens mindre tätorter eller på ren landsbygd känner att de får del av de olika
satsningar som görs med gemensamma skattemedel. 

Vi vill

• på olika sätt utveckla de mindre tätorterna i Katrineholms kommun för att skapa goda
förutsättningar för människor att etablera sig och bo kvar.

• säkra en barnvänlig samhällsplanering. Barn ska kunna cykla säkert till skola eller
skolskjuts och ha nära till natur och möjlighet till lek. 

• att den kommunala närvaron på landsbygden stärks på olika sätt så att människor som väljer
att bosätta sig i någon av kommunens mindre tätorter eller på ren landsbygd känner att den
kommunala servicen även gynnar dem. 

• att man vid planering av nybyggnation på landsbygden så långt det går undviker att ta
produktiv jordbruksmark i anspråk. 

• verka för god kollektivtrafik på landsbygden så att det inte ska vara ett krav att ha egen bil
för att kunna bo utanför tätorten.

Investeringar
Vi vill 

• m i n s k a a v s ä t t n i n g e n a v i n v e s t e r i n g s m e d e l  t i l l
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen markreserv med 5 miljoner kronor för
2019, 10 miljoner kronor för 2020 och 10 miljoner kronor för 2021 för att istället av sätta
dessa pengar till projektering och finansiering av cykelbanor till Bie och Strångsjö, samt för
inköp av skyddsvärda markområden inom kommunens gränser. 

• att Kommunfullmäktige som ägare ger KFAB och KIAB i uppdrag via ägardirektiv att öka
satsningen vad gäller investeringar i solpaneler för montering på egna fastigheter. Att
ägardirektivet i första hand ska innefatta en inventering av lämpliga tak på befintliga
byggnader för placering av paneler och parallellt med/ i andra hand en plan för de
investeringar som behöver göras.

• att Kommunfullmäktige som ägare ger KFAB och KIAB i uppdrag via ägardirektiv att i
samband med nybyggnation och utökning av det egna fastighetsbeståndet montera
solpaneler på samtliga tak.

• att de investeringar i fordon och maskiner som planeras för Service- och tekniknämndens
räkning för budgetåret 2019 och perioden 2021-2022 görs så miljövänliga som möjligt och
att man inte köper in fordon och maskiner som drivs med fossila bränslen.
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Övergripande driftsbudget 2019 med plan 2020 - 2021

KF 171120 Majoritetsförslag

Lägg in egna
justeringar
här

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget 2019 Justeringar Budget 2019 Plan  Plan 
Nämnd/styrelse 2018 efter justering 2020 2021
Övergripande politisk ledning -12 529 -12 271 -12 271 -12 271 -12 271
Bildningsnämnden -814 004 -838 787 -1 000 -839 787 -851 351 -862 689
Kommunstyrelsen  -213 414 -182 137 2 000 -180 137 -181 938 -182 741
varav Välfärdsfonden -27 300 0 0 0 0
varav Kommuncentrala -10 490 -10 570 -10 570 -10 570 -10 570
varav Kommunledningsförvaltningen -100 654 -111 129 -111 129 -111 130 -111 933
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -68 970 -57 439 -57 439 -57 239 -57 239
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -3 000 2 000 -1 000 -3 000 -3 000
Kulturnämnden -37 354 -37 638 -37 638 -37 638 -37 638
Bygg- och miljönämnden -521 -529 -500 -1 029 -529 -529
Service- och tekniknämnden -99 825 -102 617 -500 -103 117 -102 617 -102 617
Socialnämnden -175 633 -180 468 -180 468 -177 468 -177 468
Viadidaktnämnden  -57 263 -62 543 -62 543 -58 543 -58 543
Vård- och omsorgsnämnden -670 142 -711 875 -711 875 -700 416 -703 609
Räddningstjänsten VSR -28 741 -32 020 -32 020 -32 020 -32 020
Kompensation för ökade löner 2020 0 0 0 0 -34 880
Summa nämnder -2 109 424 -2 160 885 0 -2 160 885 -2 154 791 -2 205 005
Ökade kostnader lokaler -8 403 -23 070 -23 070 -43 923 -79 669
Löneuppräkning 0 0 0 -34 880 -37 530
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 0 -615 -457
PO-påslag och semesterlöneskuld 78 186 91 245 91 245 93 496 95 732
Pensioner -111 300 -118 500 -118 500 -121 200 -130 900
Intäkter Viadidakt-Vingåker  12 712 12 538 12 538 12 538 12 538
Kapitalkostnadsintäkter  70 989 67 712 67 712 67 712 67 712
Avskrivningar  -59 059 -67 825 -67 825 -61 949 -65 853
Skatteintäkter 1 476 980 1 507 147 1 507 147 1 556 977 1 614 119
Kommunalekonomisk utjämning 569 387 615 405 615 405 636 356 651 927
Kommunal fastighetsavgift 62 861 63 790 63 790 63 790 63 790
Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 11 236 11 236 11 236 11 236
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition 27 300 18 075 18 075 10 850 0
Statsbidrag för att minska segregation 0 5 000 5 000 5 000 0
Summa finansiering 2 130 888 2 182 753 0 2 182 753 2 195 389 2 202 645
TOTALT med nytt utjämningssystem 21 463 21 868 0 21 868 40 598 -2 360
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,02% 1,00% 1,00% 1,80% -0,10%
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 092 21 863 21 863 22 571 23 298

138



Nämndernas medel,  inkluderar tillfälliga medel utöver ram
Lägg in egna
justeringar
här

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget

Tillfälliga
medel
utöver ram Medel  Budget

Tillfälliga
medel
utöver ram Medel 2019 Justeringar

Medel 2019
efter
justeringar

Nämnd/styrelse 2018 2018 2018 2019 2019
Övergripande politisk ledning -12 529 -12 529 -12 271 -12 271 -12 271
Bildningsnämnden -814 004 -5 000 -819 004 -838 787 -838 787 -838 787
Kommunstyrelsen  -213 414 15 375 -198 039 -182 137 -6 000 -188 137 0 -188 137
varav Välfärdsfonden -27 300 23 175 -4 125 0 0 0
varav Kommuncentrala -10 490 -10 490 -10 570 -6 000 -16 570 -16 570
varav Kommunledningsförvaltningen -100 654 -6 600 -107 254 -111 129 -111 129 -111 129
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -68 970 -1 200 -70 170 -57 439 -57 439 -57 439
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -6 000 -3 000 -3 000 -3 000
Kulturnämnden -37 354 -775 -38 129 -37 638 -2 500 -40 138 -40 138
Bygg- och miljönämnden -521 -521 -529 -529 -529
Service- och tekniknämnden -99 825 -200 -100 025 -102 617 -102 617 -102 617
Socialnämnden -175 633 -3 000 -178 633 -180 468 -180 468 -180 468
Viadidaktnämnden  -57 263 -2 000 -59 263 -62 543 -62 543 -62 543
Vård- och omsorgsnämnden -670 142 -10 000 -680 142 -711 875 -4 000 -715 875 -715 875
Räddningstjänsten VSR -28 741 -28 741 -32 020 -32 020 -32 020
Summa nämnder -2 109 424 -5 600 -2 115 024 -2 160 885 -12 500 -2 173 385 0 -2 173 385 0

139



2018-11-07

Nämnd Kat Benämning 2 019 2 020 2019 2020
KS/KLF 5 Bredband 10 000

KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk 1 500 1 500

KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000

KS/KLF 4 Upphandling Ekonomisystem 4 000 220

KS/KLF 4 Möbler 200

KS/KLF 4 Arbetsmiljöåtgärder 250

Summa kommunledningsförvaltning 16 950 2 500 220 0

KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 100 100 5 5

KS/SBF 4 Övriga investeringar 100 200 0 0

KS/SBF 4 Focusområden miljömål 200 200 0 0

KS/SBF 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 300 500 0 0

KS/SBF 4 Elladdplatser på kommunala arbetsplatser 0 1 000

KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken 0 500 0 10

KS/SBF 5 Katrineholms Logistikcentrum 500 500 0 0

KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 0 250 5 5

KS/SBF 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 300 500 5 5

KS/SBF 5 Aulaparken 0 500 5 5

KS/SBF 5 Belysning i centrum, parker, ljus i staden 300 300 10 10

KS/SBF 5 Bievägen, Norra stadsdelen 0 1 000 15 15

KS/SBF 5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen 0 4 000 0 0

KS/SBF 5 Drottninggatan 1 000 0 20 0

KS/SBF 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen 0 500 0 15

KS/SBF 5 Gator, övrigt 300 500 0 0

KS/SBF 5 Nya Stråket 7 000 7 000 0 0

KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 100 100 5 5

KS/SBF 5 Infart Djulöområdet 0 1 000 0 0

KS/SBF 5 Infart P-hus Norr 0 500 0 -5

KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 100 100 5 5

KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030) 0 300 0 25

KS/SBF 5 Stensättersgatan 0 0 0 10

KS/SBF 5 Sveaparken 2 000 0 75 50

KS/SBF 5 Vasavägen 0 1 500 0 10

KS/SBF 5 Värmbolsvägen - Dalvägen 0 2 000 0 10

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 300 700 20 20

KS/SBF 5 Resecentrum 0 0 0 0

KS/SBF 5 GC-väg Nävertorpsgatan 0 1 500 0 10

KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallet 0 0 0 5

KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen-Rönngatan 0 0 0 0

KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 400 500 5 5

KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan 0 250 0 10

KS/SBF 5 Östermalmsgatan GC-väg 0 500 0 10

KS/SBF 5 Åtgärder vid nya Järvenområdet 0 2 000

KS/SBF 5 Åtgärder enligt grönplan, nya träd i gatumiljö 0 0

KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna 300 300 40 40

KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk 300 500 10 10

KS/SBF 5 Duvestrand, park och bad 0 500 0 5

KS/SBF 5 Sportcentrum, åtgärder enl. Framtidsgruppen 0 4 000 0 0

KS/SBF 5 Temaparker 0 0 0 0

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Djulögruppen 0 500 0 5

KS/SBF 5 Belysning cykelbana Forssjö 1 100

KS/SBF 4 Begravningsplats husdjur 380 63

KS/SBF 6 Exploatering 15 000 18 000 0 0

KS/SBF 6 Exploatering Finntorp/Knorran 10 000 20 000 0 0

KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen 20 000 10 000 0 0

KS/SBF 6 Markreserv 25 000 30 000 0 0

KS/SBF summa Exploatering 70 000 78 000 0 0

KS/SBF summa samhällsbyggnadsförvaltning 83 600 113 780 225 363

Investeringsram Kommunstyrelsen 100 550 116 280 445 363
BIN 4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning 3 300 1 200

BIN 4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning 2 100 1 930

BIN 4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning 2 120 3 515

BIN 4 Gemensamma verksamheter 300 430

BIN 4 Förvaltningskontoret 50 50

BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 50 50

BIN 4 Upprustning idrottshallar 300 300

BIN 4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500

BIN 4 Personalrum förskola/skola 500 500

BIN 4 1 :1 satsning år 1-9 9 000 9 000

BIN 4 Teknisk utrustning förskolan 750

BIN 4 Inventarier ny skola 7-9 0

BIN 4 Inventarier ny skola f-6 0

Investeringsram Bildningsnämnden 18 970 17 475 0 0
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VIAN 4 Inventarier till lokaler 330 330

VIAN 4 Alvis 195 195

Investeringsram Viadidaktnämnden 330 330 195 195
KTN 4 Konstnärlig utsmyckning 500 500

KTN 4 Konstinköp 300 300

KTN 4 Inventarier 500 500

KTN 4 Skyltsystem 200

KTN 4 Bibliotekshyllor 0 1 100

KTN 4 Kompletteringar Black Box 0 700

Investeringsram kultur- och turismnämnden 1 500 3 100 0 0
STN 1 Fettavskiljare avlopp. 0 0

STN 2 Återvinningsstationer på förskolor och skolor 0

STN 2 Ombyggnation och utemiljö kök 0 0

STN 2 Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid Sportcentrum 0 0

STN 2 Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler 0 0

STN

STN

Summa kategori 1 och 2 0 0 0 0
STN 4 Arbetsmiljöåtgärder 500 500

STN 4 Oförutsedda investeringar 1 000 1 000

STN 4 Rådmannen, processutrustning och inventarier 500 500

STN 4 Storköksutrustning 1 000 1 000

STN 4 Måltidsmiljö 300 600

STN 4 Städmaskiner entreprenad 300 300

STN 4 Städmaskiner mat och måltider 100 100

STN 4 Fordon och maskiner 3 000 4 500

STN 5 Upprustning grusbelagda gc-vägar 0 200

STN 5 Broåtgärder 0 500

STN 1 Växthuset, teknik och utrustning 450 450

STN 4 Trädprojekt 0 300

STN 4 Parker och grönytor 500 300

STN 1 Skydd och säkerhet äventyrsbad 50 25

STN 4 Sportutrustning Sportcentrum 500 500

STN 4 Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum 660 2 580

STN 4 Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum 150 150

STN 1 Anläggningar och fastigheter 3 630 -3 -3

STN 4 Anläggningar och fastigheter 2 000

STN 4 Övriga IP 300

STN 1 Backavallen konvertering och byggnation 2 400

STN 4 Teknik, Simhallen 200

STN 4 Nytt toppskikt friidrottsbanor 100 600

STN 4 Backavallen A-läktare exteriört 300

STN Investeringsram Service- och tekniknämnden 26 840 26 105 -53 -53
VON 4 Skogsbrynet, inventarier 500 0 0 0

VON 4 Hjälpmedel 350 350 0 0

VON 4 AC-anläggningar/ luftkonditionering 220 0 0 55

Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden 3 800 18 680 85 110

Summa Total 152 790 182 770 672 615

Summa Total exkl exploatering 82 790 104 770 672 615

Nämnd Kat Benämning 2 019 2 020 2019 2020
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Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2018-2020
KF 2017-11-20 §186
Aktuell ram 2019 visar nämndernas ramar inklusive tillfällig ramförstärkning. 
Totala medel 2019 visar aktuell ram 2019 inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna (integrationsfonden).

Övergripande politisk ledning 2018 -12 529
Tekniska justeringar
Riksdagsval 2018 931
EU-val -858
Justering sociala avgifter 70
Justering av politikerarvode -177
Hyreskompensation 2018 -8
Justeringar under den politiska beredningen
Överförmyndaren 500
Utbildning nya förtroendevalda -200
Aktuell ram 2019 -12 271
  varav Kommunfullmäktige -4 952
  varav Revision -1 284
  varav Överförmyndaren -5 123
  varav Valnämnden -913
Totala medel 2019 -12 271

Bildningsnämnden 2018 -814 004
Tekniska justeringar
Familjecentral -2 000
Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng  2017 -1 524
Korrigering av hyra -123
Kapitaltjänstkostnader 2017 291
Kost/vaktmästeri omlastning lönekompensation 2018 -746
Kost/vaktmästeri omlastning PO justering 2018 2 699
Resursfördelningsmodell -9 102
Hyreskompensation 2018 -2 481
Omfördelning pga nytt städavtal 1 996
Omfördelning pga nya livsmedelspriser -1 050
Löneuppräkning 2019 -12 718
Justering av politikerarvode -26
Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2019 -838 787
Totala medel 2019 -838 787

Kommunstyrelsen 2018 -213 414
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2017 2 376
Förändring Välfärdsfonden 27 300
Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2018 600
Ökade kostnader kollektivtrafik -1 282
Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2019 -600
Justering sociala avgifter -70
Justering Konsumentvägledning -200
Minskade kostnader pga skatteväxling region 4 090
Hyreskompensation 2018 -3 735
Omfördelning pga nytt städavtal 29
Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmsgalan -50
Arrangemangsbidrag KFV marknadsföring Katrineholmsgalan -50
Bidrag biljetter till Katrineholmsgalan -40
Bidrag pensionärsalliansen hyra gårdshuset                                                    -12
E-arkiv -137
Justering 100
Flytt näringsliv 0
Löneuppräkning 2019 -1 318
Justering av politikerarvode -80
Justeringar under den politiska beredningen
Förändring Välfärdsfonden 0
KLC marknad 3 000
Justering kommunstyrelsens medel till förfogande 3 000
Kontaktcenter -1 000
Bussresor pensionärer sommar, engångsbelopp -200
Drifteffekt av investeringar -445
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Aktuell ram 2019 -182 137
  varav Välfärdsfonden 0
  varav Kommuncentrala -10 570
  varav Kommunledningsförvaltning -111 129
  varav Samhällsbyggnadsförvaltning -53 679
  varav KLC avskrivning  -3 760
  varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000
  varav KLC internränta, ej driftskostnadspåverkande, se intäkt under posten kapitalkostnadsintäkter 0

Resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, utbildningstjänster -5 400
Kommungemensamma personalsociala aktiviteter -600
Totala medel 2019 -188 137

Kulturnämnden 2018 -37 354
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2017 444
Hyreskompensation 2018 -79
Omfördelning pga nytt städavtal -50
Hyresbidrag Eritreanska föreningen              -83
Bidrag Katrineholms symfoniorkester           -60
Bidrag till Katrineholms musikkår                   -24
Löneuppräkning 2019 -424
Justering av politikerarvode -8
Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2019 -37 638
Resursförstärkning ungdomsverksamhet, om statliga medel ej tillförs -500
Resurser för Lyckliga gatorna, om statliga medel ej tillförs -2 000
Totala medel 2019 -40 138

Bygg- och miljönämnden 2018 -521
Tekniska justeringar
Justering av politikerarvode -8
Justeringar under den politiska beredningen

Aktuell ram 2019 -529
Totala medel 2019 -529

Service- och tekniknämnden 2018 -99 825
Tekniska justeringar
Möbler och inventarier ny våning 80
Digitalisering - utveckling/datorprogram 100
Arbetsmiljöåtgärder 100
Ny teknik 35
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2017 2 156
Korrigering av hyra 123
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2018 1 042
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering PO 2018 -3 771
Kapitaltjänstkostnader 2017 -244
Justering Konsumentvägledning 200
Hyreskompensation 2018 -539
PO justeringar från 2018 0
Omfördelning pga nytt städavtal 266
Löneuppräkning 2019 -2 119
Justering av politikerarvode -21
Justeringar under den politiska beredningen
Hyresbidrag idrottenshus -252
Drifteffekter av föreslagna investeringar 53
Aktuell ram 2019 -102 617
Totala medel 2019 -102 617

Socialnämnden 2018 -175 633
Tekniska justeringar
Möbler och inventarier ny våning -80
Digitalisering - utveckling/datorprogram -100
Arbetsmiljöåtgärder -100
Kapitaltjänstkostnader 2017 165
Omfördelning pga nytt städavtal -77
Löneuppräkning 2019 -1 621
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Justering av politikerarvode -22
Justeringar under den politiska beredningen
Ramförstärkning, tillfälliga medel 2019 -3 000
Aktuell ram 2019 -180 468
Totala medel 2019 -180 468

Viadidaktnämnden 2018 -57 263
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2017 59
Hyreskompensation 2018 -90
Omfördelning pga nytt städavtal -133
Löneuppräkning 2019 -915
Justering av politikerarvode -7
Justeringar under den politiska beredningen
Drifteffekt av investeringar -195
Medfinansiering yrkesvux 2019, tillfälliga medel -2 000
Resursförstärkning insatser egen försörjning, tillfälliga medel -2 000
Aktuell ram 2019 -62 543
Totala medel 2019 -62 543

Vård- och omsorgsnämnden 2018 -670 142
Tekniska justeringar
Ny teknik -35
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2017 -631
Kapitaltjänstkostnader 2017 185
Serviceboende -4 614
Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering  2018 -296
Kost/vaktmästeri omlastning PO justering 2018 1 072
Resursfördelningsmodell -6 135
Hyreskompensation 2018 -1 471
Omfördelning pga nytt städavtal -376
Omfördelning pga nya livsmedelspriser -225
Löneuppräkning 2019 -10 096
Justering av politikerarvode -26
Justeringar under den politiska beredningen
Drifteffekt föreslagna investeringar -85
Arbetskläder -1 000
Ramförstärkning, tillfälliga medel 2019 -18 000
Aktuell ram 2019 -711 875
Resurser för bibehållen habiliteringsersättning, om statliga medel ej tillförs -2 000
Resursförstärkning demografi enligt resursfördelningsmodell -2 000
Totala medel 2019 -715 875

Räddningstjänsten VSR 2018 -28 741
Tekniska justeringar
Hyresökning, ny brandstation -2 672
Justeringar under den politiska beredningen
Löneökning och friskvård -607
Aktuell ram 2019 -32 020
Totala medel 2019 -32 020

Ofördelade medel till nämnder 0
Tekniska justeringar
Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell 0
Aktuell ram 2019 0
Totala medel 2019 0

FINANSIERING

Ökade kostnader för lokaler -8 403
Hyreskompensation 2018 8 403
Ökade kostnader för verksamhetslokaler -23 069
Aktuellt budgeterat belopp 2019 -23 070

Löneuppräkning 0
Justering av politikerarvoden 0
Justeringar under den politiska beredningen
Uppdaterat antagande om löneökning till 2,0 % -29 321
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Löneuppräkning 2019, fördelning nämnder 29 321
Aktuellt budgeterat belopp 2019 0

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0
Aktuellt budgeterat belopp 2019 0

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 78 186
Förändring PO och semesterlöneskuld 13 059
Aktuellt budgeterat belopp 2019 91 245

Pensioner -111 300
Effekt av uppdaterad prognos per 2018-08-31 -7 200
Aktuellt budgeterat belopp 2019 -118 500

Intäkter Viadidakt Vingåker 12 712
Uppdatering av underlaget -174
Aktuellt budgeterat belopp 2019 12 538

Kapitalkostnadsintäkter 70 989
Uppdatering av underlaget -3 277
Aktuellt budgeterat belopp 2019 67 712
  varav intäkt KLC internränta  7 491

Avskrivningar -59 059
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:
  2018 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda
  Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2019
  Planerade investeringar under 2019
Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på det sättet sprids avskrivningskostnaderna.

Tekniska justeringar
Justering enligt underlag -8 766
Aktuellt budgeterat belopp 2019 -67 825

Skatteintäkter och utjämning 2 109 227
Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
september 2018 och 34 350 invånare. 77 114
Minskade kostnader pga skatteväxling region 0
Aktuellt budgeterat belopp 2019 2 186 342

Schablonersättning för flyktingmottagande 0
Justering enligt ny beräkning 0
Aktuellt budgeterat belopp 2019 0

Finansiering, utdelningar mm 11 236
Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav
KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan
Tekniska justeringar
Skatteväxling 0
Aktuellt budgeterat belopp 2019 11 236

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition 27 300
Justering enligt flerårsplan -9 225
Aktuellt budgeterat belopp 2019 18 075

Statsbidrag för minskad segregation 0
Justering enligt flerårsplan 5 000
Aktuellt budgeterat belopp 2019 5 000

God ekonomisk hushållning 21 863
I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och statsbidrag.
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11 
 

Övergripande driftsbudget 2019 med plan 2020 
- 2021 

      

  

S&M 
majoritet 

 
KD 

  

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget 
Budget 
2019 

Justering
ar 

Budget 
2019 Plan  Plan  

Nämnd/styrelse 2018     
efter 
justering 2020 2021 

Övergripande politisk ledning -12 529 -12 271   -12 271 -12 271 -12 271 

Bildningsnämnden -814 004 -838 787 -3 500 -842 287 -851 351 -862 689 

Kommunstyrelsen  -213 414 -182 137 7 000 -175 137 -181 938 -182 741 

varav Välfärdsfonden -27 300 0   0 0 0 

varav Kommuncentrala -10 490 -10 570   -10 570 -10 570 -10 570 

varav Kommunledningsförvaltningen -100 654 -111 129   -111 129 -111 130 -111 933 

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -68 970 -57 439   -57 439 -57 239 -57 239 

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -6 000 -3 000   -3 000 -3 000 -3 000 

Kulturnämnden -37 354 -37 638   -37 638 -37 638 -37 638 

Bygg- och miljönämnden -521 -529   -529 -529 -529 

Service- och tekniknämnden -99 825 -102 617   -102 617 -102 617 -102 617 

Socialnämnden -175 633 -180 468 -5 000 -185 468 -177 468 -177 468 

Viadidaktnämnden  -57 263 -62 543 -2 000 -64 543 -58 543 -58 543 

Vård- och omsorgsnämnden -670 142 -711 875 -8 000 -719 875 -700 416 -703 609 

Räddningstjänsten VSR -28 741 -32 020   -32 020 -32 020 -32 020 

Kompensation för ökade löner 2020 0 0   0 0 -34 880 

Summa nämnder 
-2 109 

424 -2 160 885 -11 500 -2 172 385 
-2 154 

791 
-2 205 

005 

Ökade kostnader lokaler -8 403 -23 070   -23 070 -43 923 -79 669 

Löneuppräkning 0 0   0 -34 880 -37 530 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0   0 -615 -457 

PO-påslag och semesterlöneskuld 78 186 91 245   91 245 93 496 95 732 

Pensioner -111 300 -118 500   -118 500 -121 200 -130 900 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  12 712 12 538   12 538 12 538 12 538 

Kapitalkostnadsintäkter  70 989 67 712   67 712 67 712 67 712 

Avskrivningar  -59 059 -67 825   -67 825 -61 949 -65 853 

Skatteintäkter 
1 476 

980 1 507 147   1 507 147 
1 556 

977 
1 614 

119 

Kommunalekonomisk utjämning 569 387 615 405   615 405 636 356 651 927 

Kommunal fastighetsavgift 62 861 63 790   63 790 63 790 63 790 

Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 11 236   11 236 11 236 11 236 
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt 
budgetproposition 27 300 18 075   18 075 10 850 0 

Statsbidrag för att minska segregation 0 5 000   5 000 5 000 0 

Summa finansiering 
2 130 

888 2 182 753 0 2 182 753 
2 195 

389 
2 202 

645 

TOTALT med nytt utjämningssystem 21 463 21 868 -11 500 10 368 40 598 -2 360 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,02% 1,00%   0,47% 1,80% -0,10% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 092 21 863   21 863 22 571 23 298 
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 168

Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (KS/2018:432)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för tjänster inom Västra Sörmlands 

Räddningstjänst. Detta under förutsättning att fullmäktige i Vingåkers kommun 
fattar motsvarande beslut.

2. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Västra Sörmland Räddningstjänst har tidigare fastställt sina 
taxor baserat på så kallat konsumentprisindex (KPI). Direktionen har fattat beslut att 
istället följa Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), detta i enighet med 
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).   

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-16
 Sammanträdesprotokoll från direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst, 

2018-10-03, § 20
 Taxa för tjänster, Västra Sörmlands Räddningstjänst
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-16 KS/2018:432 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 
Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för tjänster 
inom Västra Sörmlands Räddningstjänst. Detta under förutsättning att 
fullmäktige i Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut.

2. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Västra Sörmland Räddningstjänst har tidigare fastställt sina taxor 
baserat på så kallat konsumentprisindex (KPI). Direktionen har fattat beslut att istället 
följa Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), detta i enighet med 
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).   

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst, 

2018-10-03, § 20
 Taxa för tjänster, Västra Sörmlands Räddningstjänst
 
Ärendebeskrivning
Under kommunledningsförvaltningens beredning har avstämning gjorts med Västra 
Sörmlands Räddningstjänst. Det finns i övrigt inget anmärkningsvärt eller stora 
ändringar i kommunalförbundets taxor.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Vingåkers kommun
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 169

Taxor och avgifter kulturnämnden 2019 (KS/2018:413)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter för kulturnämnden.
Taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden beslutade 2018-08-28 § 33 att godkänna förslag till övergripande 
plan med budget 2019 – 2021 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare handläggning. Beslut togs även att godkänna förslag till lokalhyra för 
teaterlokalen Turbinen från och med 2019-01-01.

Turbinen, ordinarie öppettid 500 kr/tim externt

Turbinen, utanför ordinarie öppettid 700 kr/tim, externt. 
Eventuella personalkostnader tillkommer

Tillkommer kostnader för ljud- och ljustekniker.
 
I övrigt lämnas nämndens taxor och avgifter oförändrade. 

Ärendets handlingar 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 KS/2018:413 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter kulturnämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna taxor och avgifter 
för kulturnämnden.
Taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden beslutade 2018-08-28 § 33 att godkänna förslag till övergripande plan 
med budget 2019 – 2021 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning. Beslut togs även att godkänna förslag till lokalhyra för teaterlokalen 
Turbinen från och med 2019-01-01.

Turbinen, ordinarie öppettid 500 kr/tim externt

Turbinen, utanför ordinarie öppettid 700 kr/tim, externt. 
Eventuella personalkostnader tillkommer

Tillkommer kostnader för ljud- och ljustekniker.
 
I övrigt lämnas nämndens taxor och avgifter oförändrade. 

 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 170

Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 2019 (KS/2018:376)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisat förslag till hyror och avgifter, för 

kommunens lokaler och fritidsanläggningar, 
inom service- och tekniknämnden.

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för 
planperioden 2019-2021 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter 2019, för 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar. 

I beslutsunderlaget hyror och avgifter 2019 till service- och tekniknämnden redovisas 
samtliga fem justeringar som ges till förslag för justering, dock har det i underlaget 
uppmärksammats några redaktionella felskrivningar. Under 
kommunledningsförvaltningens beredning har korrekt beslutsunderlag tagits fram i 
samverkan med service- och teknikförvaltningen. 

Följande fem justeringar har föreslagits för hyror och avgifter för 2019 jämfört med 
motsvarande dokument 2018:
 Förslag på ett tillägg i form av en timtaxa om 100 kr/h för Lyan i Julita som 

tidigare bara haft ett dygnspris.
 Två korrigeringar på posten enskilda lokaler, nytt förslag på 90 kr/h för senior 

träning samt 100 kr/h för övriga, med motiveringen att en enskild lokal kan 
likställas med en badmintonbana och att enhetliga taxor därför bör tillämpas för 
dessa poster. 

 Förslag på tillägg av mobil scen. Förslaget innebär att kommunens mobila scen, 
läggs in i kommunens lokalbokningssystem och fortsättningsvis bokas och 
hanteras i Lokalbokningen. Lokala föreningar och kommunens förvaltningar 
betalar ingen hyra för själva scenen, dock utfaller en transportkostnad om behov 
av transport förekommer á 580 kr/h.

 Avgift för kopiering i Duveholmshallen samt Backavallen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-02
 Förslag till hyror och avgifter 2019, 2018-10-18
 Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-08-30 § 41
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD) och Göran 
Dahlström (S).
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-02 KS/2018:376 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 2019 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisat 

förslag till hyror och avgifter, för kommunens lokaler och fritidsanläggningar, 
inom service- och tekniknämnden.

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för 
planperioden 2019-2021 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter 2019, för 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar. 

I beslutsunderlaget hyror och avgifter 2019 till service- och tekniknämnden redovisas 
samtliga fem justeringar som ges till förslag för justering, dock har det i underlaget 
uppmärksammats några redaktionella felskrivningar. Under 
kommunledningsförvaltningens beredning har korrekt beslutsunderlag tagits fram i 
samverkan med service- och teknikförvaltningen. 

Följande fem justeringar har föreslagits för hyror och avgifter för 2019 jämfört med 
motsvarande dokument 2018:
 Förslag på ett tillägg i form av en timtaxa om 100 kr/h för Lyan i Julita som 

tidigare bara haft ett dygnspris.
 Två korrigeringar på posten enskilda lokaler, nytt förslag på 90 kr/h för senior 

träning samt 100 kr/h för övriga, med motiveringen att en enskild lokal kan 
likställas med en badmintonbana och att enhetliga taxor därför bör tillämpas för 
dessa poster. 

 Förslag på tillägg av mobil scen. Förslaget innebär att kommunens mobila scen, 
läggs in i kommunens lokalbokningssystem och fortsättningsvis bokas och 
hanteras i Lokalbokningen. Lokala föreningar och kommunens förvaltningar 
betalar ingen hyra för själva scenen, dock utfaller en transportkostnad om behov av 
transport förekommer á 580 kr/h.

 Avgift för kopiering i Duveholmshallen samt Backavallen.

Ärendets handlingar
 Förslag till hyror och avgifter 2019, 2018-10-18
 Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-08-30 § 41
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-02 KS/2018:376 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Under kommunledningsförvaltningens beredning har korrekt beslutsunderlag tagits 
fram i samverkan med service- och teknikförvaltningen.

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Kommunstyrelsen
Akt
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Kommunledningsförvaltningen 2018-10-18

Hyror och avgifter 2019
Duveholmshallen-
 Sporthallar Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim/lokal)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Duveholmshallen A,B,C,DE 60 125 125 300 330 600
Träningslokaler 60 125 100 200 220 330
Omklädningsrum, utan hall 60 60 60 60 65 65
Teorisal 60 60 60 60 65 65
Vaktm (utöver ord.) +moms 480 480 480 480 480 480
Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan
Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan

Gymnastik- och tennishall Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Gymnastikhallen 60 125 125 300 330 700
Tennisbana inne/ute 60 125 125 125 125 125
Tennisbana inne/ute säsong 60 90 90 90 90 90

Simhallen Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Per bana 20 40 75 100 120 220
Undervisningsbassäng 65 125 440
Hyra av hela simhallen 2200
Hoppbassäng 60 120 120 300 330 440
Vaktm (utöver ord.) +moms 480 480 480 480 480 480

Entré simhallen

Avgifter (kr/tim) Barn 0-7år
Ungdom
8-17 år Vuxen

Vuxen med
max 3 barn Lägerpris Familj

Per person 15 40 60 120 40
Rabattkort 10 bad 100 300 450
Halvårskort 200 500 800
Årskort 300 900 1300
Familjekort 6 månader
       Två vuxna med max tre barn 1800
       max två extra barn/ungdom 100 100
Familjekort 1 år
        Två vuxna med max tre barn 2900
        max två extra barn/ungdom 200 200
Vuxensimskola / kurs á 10 gånger 1000
Simskola / kurs á 14 gånger 560 560
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan
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Kommunledningsförvaltningen 2018-10-18

Sporthallar Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

 Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

(Storlek Handbollsplan) 60 125 125 200 220 300

Gymnastikhallar Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

 Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

60 120 100 180 220 250

Mindre lokaler Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Enskilda Lokaler 60 90 100
Badminton/bana strötid 60 90 100

Backavallen- 

 Isbanor Lokala föreningar 

Avgifter (kr/tim)
Ungdom
träning

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger Övriga

Ishallen 60 125 400 700 760 1300
Teorisal (ej i samband med istid) 60 60 60 60 65 65
Bandyplan  60 125 400 700 760 1300
Uterink 60 125 270 400 440 700
Vaktm (utöver ord.) +moms 480 480 480 480 480 480

Gräsplaner/idrottsplatser Lokala föreningar 
Avgifter (kr/tim) Ungdom

träning
Ungdom

tävling/arr
Senior
träning

Senior
tävling/arr

Förbund o
läger

Övriga
A-plan 60 125 400 700 760 1300
A-plan friidrott 60 125 400 700 760 1050
Övriga gräsplaner 60 125 270 400 440 700
Konstgräs 60 125 400 700 760 1300
Konstgräs halvplan 60 200
Vaktm (utöver ord.) +moms 480 480 480 480 480 480

Kansli och förrådshyra
Avgift/år  m²
Kansli 660
Förråd 150

Hyror exkl moms
Avgifter per dag per säsong Transport

inom 5 km
Transport
inom 35

km
Båtplats vid öppen brygga 580
Båtplats vid låst brygga 760
Vaktm (utöver ord.) +moms 480

172



Kommunledningsförvaltningen 2018-10-18

Stadsparken scen Gratis
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen 1600
Mobilscen,-lokala föreningar och kommunala förvaltningar betalar transportkostnad á 580kr/h, -extern uthyrning offert vid förfrågan
Bord (styckpris) 40
Stolar (styckpris) 8
Garderobsektion inkl galgar 80

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)
Avgifter Dygn
Kupolen (endast helger) 3000                  Ev.avgift för larm tillkommer
Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan Stora arrangemang (max 3000pers)
Vaktm (utöver ord.) +moms 480

Lokal landsbygd (festlig karaktär)
Avgifter Dygn Per timme
Valla Medborgarhus 900                  Ev.avgift för larm tillkommer
Lyan 725 100
Glindran 500
Glindran lilla salen 200

Matsalar Lokala föreningar
Avgifter (kr/tim) Ungdom Senior Övriga
Centralt 60 125
Landsbygd 60 125 200                 Ev.avgift för larm tillkommer

Skolsalar
Avgifter Kr/timma Dygn
Slöjdsal textil/trä 80
Hemkunskap 80
Övernattning /sal  880        Brandmyndighetens regler gäller
Skolsal dagtid 50

Hörsal/Aula
Avgifter (kr/tim) Lokala föeningar Övriga
Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers) 100 125
Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers) 300 300
Tallås Aulan (578 pers) 300 400
Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling) 435 480
Tallås Aulan - Loger 70 75
Servicekostnad tekniker/vaktmästare 480 480
Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan

Icke avbokad träningstid 500 500

Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se

Kopiering, svartvit kr1,50
Kopiering, färg kr3

173



Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-08-30

§ 41

Underlag för övergripande plan med budget för 
planperioden 2019-2021 (STN/2018:94)
Service och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den 

investeringsplan samt svar på beredningsuppdrag rörande livsmedels- och 
städkostnader för 2019 som finns i upprättat förslag till Underlag för övergripande 
plan med budget för planperioden 2019-2021.

2. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna Hyror och avgifter för 
2019. 

3. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta 
beredningsprocessen.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021 redovisas 
som bilaga till protokollet med beteckningen service- och tekniknämndens handling 
nr 8/2018. Hyror och avgifter 2019 redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 9/2018.

Sammanfattning av ärendet
Service – och teknikförvaltningen har upprättat förslag till Underlag för övergripande 
plan med budget för planperioden 2019-2021 enligt gällande direktiv och 
anvisningar.
 
Fackliga förhandlingar har att ägt rum.

Service- och tekniknämnden föreslår vidare att hyror och avgifter för lokaler och 
anläggningar antas enligt bifogad hyreslista. Hyreslistan innehåller tre förändringar 
jämfört med 2018 års hyreslista. Förändringarna presenteras områdesvis.

Lokal landsbygd: 
Förslag på ett tillägg i form av en timtaxa för Lyan i Julita som tidigare bara haft ett 
dygnspris.

Mindre lokaler:
Korrigering på posten enskilda lokaler 
Nytt förslag på 100 kr/h då lokalerna/prisnivån bör likställas med en badmintonbana 
som kostar 100 kr/h.
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Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-08-30

Hyror exkl moms
Förslag på ett tillägg i form av Mobil scen. Förslaget innebär att kommunens mobila 
scen som idag hanteras av projektet Lyckliga gatorna, läggs in i kommunens 
lokalbokningssystem och fortsättningsvis bokas och hanteras i Lokalbokningen. 
Lokala föreningar och kommunens förvaltningar betalar ingen hyra för själva scenen, 
dock utfaller en transportkostnad om behov av transport förekommer.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service och teknikförvaltningen daterad 2018-08-22
 Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-

2021
 Investeringsspecifikationer för 2019
 Hyror och avgifter 2019

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Sten 
Holmgren (C) och Roger Karlsson (MP) samt förvaltningschef Magnus Gustafsson, 
avdelningschef Karin Engvall avdelningschef Camilla Wiström. 

Sten Holmgren (C) och Roger Karlsson (MP) anmäler att de inte deltar i nämndens 
beslut.
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 171

Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27) 
(KS/2018:408)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för avgifter inom socialnämndens 

verksamhet. Taxan gäller från och med 1 januari 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad författningssamling KFS nr 

4.27. 

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att den tidigare tillämpade avgiften om 80 kronor/dygn i 
egenavgift för vård och behandling, för individer över 18 år, fastställs till 
100 kronor/dygn. Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som 
inte kan tillgodoses inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet 
runt enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga 
(LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Under beredningen upprättades författningssamling ”Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet” KFS nr 4.27 i och med att socialförvaltningen hänvisar till vård och 
omsorgsnämndens taxa (KFS 4.13) i förslaget. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03
 Socialnämndens protokollsutdrag, § 146, 2018-09-19
 Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)
_________________

Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-03 KS/2018:408 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27) 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för avgifter 

inom socialnämndens verksamhet. Taxan gäller från och med 1 januari 2019.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 
författningssamling KFS nr 4.27. 

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår att den tidigare tillämpade avgiften om 80 kronor/dygn i 
egenavgift för vård och behandling, för individer över 18 år, fastställs till 
100 kronor/dygn. Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte 
kan tillgodoses inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt 
enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga (LVU) 
och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Under beredningen upprättades författningssamling ”Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet” KFS nr 4.27 i och med att socialförvaltningen hänvisar till vård och 
omsorgsnämndens taxa (KFS 4.13) i förslaget. 

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag § 146, 2018-09-19
 Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)
 
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen föreslår från den 1 januari 2019 att egenavgiften för vård och 
behandling för individer över 18 år fastställs till 100 kronor/dygn, vilken ska ersätta 
den tidigare tillämpade avgiften om 80 kronor/dygn. Egenavgiften tas ut när vård och 
behandling kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård utan där vård och 
behandling bedrivs dygnet runt enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda 
bestämmelser vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM).

Avgiften motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa 
avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter utifrån 
självkostnadspris. För kännedom höjde Landstinget Sörmland egenavgiften från 80 kr 
till 100 kronor/dygn 2018.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-03 KS/2018:408 - 043 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att justera socialnämndens 
förslag till beslut utefter de omständigheter som framkommit under beredningen.

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Akt
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Protokollsutdrag 1 (1)

SOCIALNÄMNDEN 2018-09-19

§ 146

Förslag om höjning av avgift inom socialnämndens 
verksamhet (KFS 4.13) (SOCN/2018:79)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från 
den 1 januari 2019 höja egenavgiften för vård och behandling KFS 4.13 i enlighet 
med socialförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår från den 1 januari 2019 en höjning av egenavgiften för vård 
och behandling för individer över 18 år från 80 kronor till 100 kronor/dygn. 
Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte kan tillgodoses 
inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt enligt 
Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga (LVU) och 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Föreslagna höjningar medför ändring i KFS 4.13 Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet.

Avgiftshöjningarna motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess 
anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter 
utifrån självkostnadspris. För kännedom höjde Landstinget Sörmland egenavgiften 
från 80 kr till 100 kronor/dygn 2018.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2018-08-20

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S)
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Styrdokument

Avgifter inom 
socialnämndens 
verksamhet

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS nr 4.27)

Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XX
Giltighetstid från 2019-01-01 och tillsvidare
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2 (3)
4.27 AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS 
VERKSAMHET 
Styrdokument - Författningssamling 
Datum

Beslutshistorik
Gäller från

Antagen av kommunfullmäktige 
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3 (3)
4.27 AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS 
VERKSAMHET 
Styrdokument - Författningssamling 
Datum

Avgifter inom socialnämndens verksamhet

Förklaringar 

SoL = Socialtjänstlagen 
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Egenavgifter

Avgift

Egenavgift för vård och behandling 100 kronor/dygn

Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte kan 
tillgodoses inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt 
enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga 
(LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

_____________________
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 172

Tillfälliga taxor och avgifter 2018, simhallen (KS/2018:377)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna justerande avgifter gällande simhallen 

samt återbetalning av badkort i enlighet med service- och tekniknämndens förslag 
till beslut. 

2. Den reviderade taxan avseende entrépriser till simhallen gäller tills dess att den 
stora simbassängen åter tas i bruk efter renoveringen. 

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pågående renovering av simhallen har service- och tekniknämnden 
föreslagit avgiftsjusteringar samt återbetalning av badkort, vilket betyder, en 
revidering av hyror och avgifter 2018 som beslutats i Kommunfullmäktige 2017-11-
20 § 191. Pågår renoveringen av stora simbassängen förbi årsskiftet 2018/2019 gäller 
revideringen motsvarande beslut om hyror och avgifter för respektive år.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01
 Service- och tekniknämndens protokoll 2018-08-30 § 40
_________________

Beslutet skickas till:
Akten

183



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 KS/2018:377 - 324 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Caroline Oskarsson 

Kommunstyrelsen

Tillfälliga taxor och avgifter samt återbetalning,  
simhallen 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enighet med service- och 

tekniknämnden, besluta om justerande avgifter gällande simhallen samt 
återbetalning av badkort. 

2. Den reviderade taxan avseende entrépriser till simhallen gäller tills dess att den 
stora simbassängen åter tas i bruk efter renoveringen. 

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pågående renovering av simhallen har service- och tekniknämnden 
föreslagit avgiftsjusteringar samt återbetalning av badkort, vilket betyder, en revidering 
av hyror och avgifter 2018 som beslutats i Kommunfullmäktige 2017-11-20 § 191. 
Pågår renoveringen av stora simbassängen förbi årsskiftet 2018/2019 gäller 
revideringen motsvarande beslut om hyror och avgifter för respektive år.

Ärendets handlingar
 Service- och tekniknämndens protokoll 2018-08-30 § 40
 
Ärendebeskrivning
Under pågående renovering av simhallen är förslaget att justera entrépriserna till 
simhallen samt återbetala badkort. De justerade entrépriserna* gäller från den 15 
augusti och under så lång tid som den stora simbassängen hålls stängd på grund av 
renoveringen.

Vidare föreslås att köpta badkort så som årskort, halvårskort och 10-kort återbetalas 
från det datum stora simbassängen stängde. Återbetalningen räknas månadsvis.
Återbetalning av badkort var möjlig till och med 30 september 2018, detta för att få 
kontroll över ekonomin innan bokslut.

*En notering gällande en felaktighet i underlaget, ungdomspriserna gäller 
åldrarna 8-17 år och ej 8-16 år.  

Förvaltningens bedömning
Då en fullgod badupplevelse ej går att erbjuda i och med den pågående renoveringen i 
simhallen tillstyrker kommunledningsförvaltningen service- och tekniknämndens 
beslut.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 KS/2018:377 - 324 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Caroline.Oskarsson@katrineholm.se 

Caroline Oskarsson
Utredare

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Kommunstyrelsen
Akt
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Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-08-30

§ 40

Tillfälliga taxor och avgifter samt återbetalning Simhallen 
(STN/2018:93)
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom 

service-och teknikförvaltningens förslag om justerande avgifter gällande 
simhallen.

2. Under pågående renovering av simhallen är förvaltningens förslag att justera 
entrépriserna till simhallen samt återbetala badkort. De justerade entrépriserna 
gäller från den 15 augusti och under så lång tid som den stora simbassängen hålls 
stängd på grund av renoveringen.

3. Från och med den 15 augusti säljs inte längre några badkort. Återbetalning av 
köpta badkort är möjlig. Återbetalning av badkort är möjligt till och med den 30 
september 2018. Återbetalning räknas månadsvis. För dem som väljer att avstå 
från att lösa in sitt badkort, kan efter den 30 september fortsätta använda sitt 
badkort under den tid som kortet är giltigt.

Sammanfattning av ärendet
På grund av en skada i stora bassängen har KFAB och service- och 
teknikförvaltningen av säkerhetsskäl beslutat att stänga av den stora sim- och 
hoppbassängen i simhallen. Äventyrsbadet, lilla bassängen och bubbelpoolen är 
alltjämt öppna för besökare.  

Utifrån skadeläget har fastighetsägaren beslutat att genomföra en mer omfattande 
renovering av simhallen. Enligt de uppgifter som finns i dagsläget förväntas 
renoveringen pågå minst under kvarvarande del av 2018. Då förvaltningen i nuläget 
inte kan erbjuda en fullgod badupplevelse till våra medborgare och besökare, föreslås 
att entrépriserna till simhallen sänks och återbetalning av badkort görs.

Tillfälliga entrépriser
De tillfälliga entrépriserna föreslås gälla från den 15 augusti och under så lång tid 
som den stora simbassängen hålls stängd på grund av renoveringen. Förvaltningens 
förslag till justerade entrépriser1

Barn 0-7 år, 10 kronor
Ungdom 8-16 år, 20 kronor
Vuxen, 30 kronor

1 Justerade entrépriser i förhållande till de entrépriser som finns beslutade i Hyror och avgifter
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Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2018-08-30

Återbetalning av badkort
Vidare föreslås att köpta badkort så som årskort, halvårskort och 10-kort återbetalas 
från det datum stora simbassängen stängde. Återbetalning av badkort är möjlig till 
och med 30 september. För att återbetalning ska kunna ske behöver innehavaren 
fysiskt komma till simhallen. Där ska en blankett fyllas i. Innehavaren behöver också 
ha medsig giltigt id-kort, aktuellt badkort och kontonummer för återbetalningen. 
Återbetalningen räknas månadsvis.

Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från service och teknikförvaltningen daterad 2018-08-20 

Service- och tekniknämndens överläggning 
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Roger Karlsson (MP), 
Sten Holmgren (C), Anneli Hedberg (S), Leif Hanberg (S) samt avdelningschef Karin 
Engvall och förvaltningschef Magnus Gustafsson.
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 175

Likvidation av Regionförbundet Sörmland, 
verksamhetsövergång med mera (KS/2018:444)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Region Sörmland övertar verksamheten från

Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och

tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt
bifogad Regionförbundets ärendebeskrivning.

3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.
4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som

tas emot.
5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av

förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.
6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen tills

likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 
januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och 
landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten 
likvideras och att landstinget omvandlas till region. 

Beslutsunderlaget från Regionförbundet Sörmland beskriver likvidationen
och arkivhantering samt genomförandet av likvidationen för Regionförbundet
Sörmland.

Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och förankring hos 
berörda parter.

Regionförbundet har med anledning av regionbildningen fattat flera beslut som också 
respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta.

Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-10-17
Regionstyrelsens protokoll, 2018-04-04, § 31,  2018-10-04, § 37, med 
beslutsunderlag
• _________________
Beslutet skickas till: 
Akten

---------------------
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-17 KS/2018:444 - 105 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Likvidation av Regionförbundet Sörmland, 
verksamhetsövergång med mera 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Region Sörmland

övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.

2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och
tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt
bifogad Regionförbundets ärendebeskrivning.

3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.

4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas
emot.

5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av
förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.

6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen tills
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 januari 2019. 
Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och landstinget. 
Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att 
landstinget omvandlas till region. 

Beslutsunderlaget från Regionförbundet Sörmland beskriver likvidationen
och arkivhantering samt genomförandet av likvidationen för Regionförbundet
Sörmland.

Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och förankring hos 
berörda parter.

Regionförbundet har med anledning av regionbildningen fattat flera beslut som också 
respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-17 KS/2018:444 - 105 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Ärendets handlingar
 Regionstyrelsens protokoll, 2018-04-04, § 31, 2018-10-04, § 37med beslutsunderlag

Sari Eriksson
Kommundirektör

Beslutet skickas till: Regionförbundet, länets kommuner, landstinget Sörmland, 
kommunledningsförvaltningen, akten

----------------------
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Överlämnande av arkiv............................................................................................................................ 3 

Bevarande, gallring och rensning ............................................................................................................ 4 

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden................................................................ 5 

Hantering av IT-komponenter ................................................................................................................. 5 

 

 

Bakgrund 
 

2019-01-01 bildas Region Sörmland, där verksamhet inom nuvarande Landstinget Sörmland, 

Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer att 

ingå. De två sistnämnda är kommunalförbund där landstinget och länets samtliga kommuner 

är medlemmar. SKTM har även ett dotterbolag, Länstrafiken AB1. Länstrafiken kommer att 

övergå till regionen genom aktieöverlåtelse.  

Regionförbundet och SKTM kommer att upphöra vid regionbildningen. Ett beslut om 

likvidation kommer att fattas av kommunalförbundens samtliga medlemmar. Landstingets 

                                                           
1 Bolaget Länstrafiken Sörmland AB ägdes tidigare gemensamt av Landstinget Sörmland och länets alla kommuner. När SKTM bildades 2012 övertog man 

ägandet av bolaget. SKTM förvarar handlingar både före och efter 2012.  
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verksamhet kommer att fortgå inom regionen och regionbildningen innebär inte något byte av 

huvudman.  

Våren 2017 gjordes en förstudie av hur arkivbildningen inom landstinget skulle hanteras i 

samband med regionbildningen, LS-LED17-1160. Förstudien kom fram till att landstingets 

arkivbildning skulle fortgå som tidigare men att det däremot behövde utredas vidare hur 

kommunalförbundens respektive arkiv ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas 

inför regionbildningen. Detta dokument syftar till att svara på detta.  

Regelverk och förutsättningar 
 

Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 

styrs alla av det offentligrättsliga regelverket för hantering av allmänna handlingar. Däremot 

skiljer sig verksamheternas arkivorganisation åt.  

 

I Landstinget Sörmland är landstingsstyrelsen arkivmyndighet med landstingsarkivet som 

verkställande organ. Arkiv- och informationshanteringen regleras i ett arkivreglemente som 

omfattar samtliga myndigheter i landstinget samt de bolag, föreningar och stiftelser där 

landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Därutöver finns andra styrande dokument 

framtagna, t.ex. bevarande- och gallringsplaner.  

Hos Regionförbundet och SKTM är respektive organisations styrelse arkivmyndighet och 

ansvarar för kommunalförbundens arkivhantering. Man har dock ingen utbyggd 

arkivorganisation likt inom landstinget och inga anställda arkivarier eller motsvarande.  

Fr.o.m. 2019-01-01 kommer regionsstyrelsen bli arkivmyndighet för Region Sörmland, 

inklusive för de verksamheter som tillkommer från tidigare kommunalförbund. 

Landstingsarkivet kommer att byta namn till regionarkivet, men inga förändringar i dess 

uppdrag kommer att ske och man kommer fortsatt att utgöra arkivmyndighetens verkställande 

organ.  

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv  
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Ett arkiv består av en arkivbildares samlade handlingar 2. Med arkivbildare avses t.ex. en 

myndighet, ett bolag, ett företag etc. Regionförbundet Sörmland och SKTM är två 

arkivbildare med varsitt arkiv. Arkivbildningen utgår ifrån verksamhetens 

organisationstillhörighet och vid byte av huvudman ska arkivbildningen brytas och en ny 

arkivbildning påbörjas inom den nya organisationen. Detta innebär att regionförbundets och 

SKTMs arkivbildning ska brytas i samband med regionbildningen och att de handlingar som 

inkommit/upprättats av respektive förbund t.o.m. 2018-12-31 ska hållas isär från de 

handlingar som inkommer/upprättas fr.o.m. 2019-01-01.  

Regionförbundet och SKTM ansvarar för hantering och förvaring av sina respektive arkiv. Då 

båda kommunalförbunden kommer att upphöra vid regionbildningen måste frågan om 

förvaring och ansvar för arkiven fr.o.m. 2019-01-01 lösas. Då en samlokalisering av 

verksamheterna ska ske är det bästa alternativet att arkiven överlämnas till regionarkivet 

(nuvarande landstingsarkivet) för förvaring. Vid ett övertagande övertar regionarkivet 

ansvaret för handlingarna.  

Ett överlämnande av arkivhandlingar ska beslutas om av kommunalförbundens samtliga 

parter. I samband med beslut om likvidation ska därför även beslutas om överlämnande 

av respektive kommunalförbunds arkiv till regionarkivet. Detta ska även innefatta 

arkivhandlingar för Länstrafiken AB.  

Överlämnande av arkiv 
 

Regionförbundet och SKTM ansvarar för att färdigställa sina respektive arkiv inför leverans 

till regionarkivet/landstingsarkivet i enighet med landstingsarkivets krav. Detta innebär att 

respektive verksamhet behöver 

1. Inventera sina handlingar. Detta innebär att säkerställa att man vet var man förvarar 

information, såsom i arkivlokaler, arkivskåp, hos enskilda handläggare och hur mycket 

informationsmängder det rör sig om. Men även digital information som inte hanteras i 

system, såsom på nätverksytor eller projektplatser, behöver ses över. För digitala 

system genomförs en inventering inom delprojekt IT, se nedan, vilket ska samordnas 

med landstingsarkivet. 

                                                           
2 Arkivlagen (1990: 782) §3 anger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från 

myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och 

som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering. 
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2. Utreda vilka handlingar som ska levereras till regionarkivet och vilka som ev kan 

gallras eller rensas. Se nedan vad som gäller angående bevarande, gallring och 

rensning. 

3. Genomföra eventuell gallring eller rensning.  

4. Ordna de handlingar som ska levereras enligt landstingsarkivets instruktioner.  

5. Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall.  

6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet.  

Ovanstående genomförs i dialog med regionarkivet.  

Om det finns handlingar som ska gallras men vars gallringsfrist löper ut efter 2019-01-01 

rådgörs med landstingsarkivet om hur handlingarna ska förvaras i väntan på gallring och vem 

som ska verkställa gallringen.  

Om det finns handlingar som ska levereras till regionarkivet men där verksamheten har behov 

av att ha tillgång till handlingarna i närarkiv eller liknande för en tid framöver rådgörs med 

landstingsarkivet hur och när överlämnande ska ske.  

Bevarande, gallring och rensning 
Kommunalförbund liksom landsting och regioner lyder under lagstiftning som rör hantering 

av allmänna handlingar. Arkivlagens 3§ anger att allmänna handlingar ska bevaras, men 

gallring får genomföras om informationen bedöms sakna värde utifrån  

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov. 

Gallring får därmed endast ske om det gjorts en bedömning av handlingarnas 

informationsvärde enligt ovan och det fattats gallringsbeslut som anger att informationen får 

gallras och med vilken gallringsfrist.  

I samband med bevarande och gallring talas ibland även om rensning. Att rensa innebär att 

göra sig av med information som inte utgör allmänna handlingar. T.ex. ej färdigställd 

information, utkast och anteckningar som enbart har förts för det egna minnet och inte tillför 

sakuppgifter i ärenden. En rensning, till skillnad från gallring, får ske utan att det finns beslut 

därom och när helst handläggaren önskar. Landstingsarkivets personal kan vara behjälplig för 

att avgöra om handlingar är allmänna eller inte.  

Regionförbundet och SKTM ansvarar för bevarande- och gallring av sina allmänna 

handlingar. Landstingsarkivets personal kan vara rådgivande vid behov men 

landstingsstyrelsen har endast mandat att fatta beslut om gallring för de verksamheter som 
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lyder under landstingets arkivreglemente, dvs landstingets nämnder, bolag och eventuella 

föreningar och stiftelser. 

Fr.o.m. 2019-01-01 kommer arkivreglemente och föreskrifter om bevarande- och gallring att 

gälla hela regionens verksamhet. Arkivmyndigheten (regionstyrelsen) har däremot inte 

automatiskt rätt att fatta beslut retroaktivt gällande de handlingar som man tar emot från 

kommunalförbunden. För att säkerställa eventuella framtida behov av 

gallringsutredningar och gallringsbeslut bör beslut fattas av kommunalförbundens 

medlemmar i samband med likvidationen om att regionarkivet får fatta gallringsbeslut 

retoraktivt för de handlingar i de arkiv man tar emot. Detta ska även omfatta 

handlingar från Länstrafiken AB.  

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden 
 

Inom landstinget används dokumenthanteringssystemet 360 med del för diarieföring och för 

dokumenthantering utanför diariet. Även SKTM använder sig av 360 i landstingets tekniska 

miljö men hanterar sina ärenden i en egen åtkomstgrupp avskild från landstingets 

dokumenthantering.  Regionförbundet Sörmland diarieför idag i systemet PACT, vilket endast 

används för ärenderegistrering och inte för dokumentlagring.  

Efter att regionbildningen träder i kraft ska diarieföring ske i 360 och SKTM kommer inte 

längre ha en särskild åtkomstgrupp. Landstingets huvudregistratur svarar för förberedelser 

inför detta, inklusive eventuella utbildningsinsatser.   

Inför regionbildningen behöver kommunalförbunden avsluta sina pågående ärenden i största 

möjliga mån. Det behöver utredas hur de ärenden som måste vara öppna efter 2019-01-01 ska 

hanteras. Utredning ska ske i dialog mellan landstingsarkivet, landstingets huvudregistratur 

och representanter från kommunalförbunden.  

För regionförbundets del behöver även säkerställas att handläggare har fortsatt tillgång till 

informationen i PACT för att kunna återsöka ärenden. PACT ska också bevaras för framtiden, 

se avsnitt Hantering av IT-komponenter nedan.  

Hantering av IT-komponenter 
 

En utredning av hantering av IT-komponenter efter regionbildningen pågår parallellt inom 

delprojekt IT. Projektet syftar till att utreda vilka IT-komponenter från regionförbundet och 

SKTM som ska föras in i regionen och vilka som ska avvecklas.  
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Respektive kommunalförbund ansvarar för avveckling och kostnader i samband med det. 

Detta innefattar även ansvar för bevarande och gallring i de fall information lagras i IT-

komponenterna, men landstingsarkivets personal kan vara rådgivande i bevarande- och 

gallringsutredningar.  

Om ett digitalt bevarande i landstingets system för e-arkivering, R7e-arkiv blir aktuellt måste 

möjligheter till detta utredas vidare. Kontakt ska tas med den lokala objektsspecialisten i 

landstinget. En e-arkivering i R7e-arkiv innebär engångskostnader för framtagande av 

exportprogram samt personalkostnader i samband med inleverans av informationen. Arbetet 

med inleveranser sker ofta genom att en projektgrupp tillsätts. Det kan också sträcka sig över 

en längre tidsperiod innebärande att man måste ta höjd för att de organisationer som ska bära 

kostnaderna inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under arbetets gång.  

De IT-komponenter som inte avvecklas i samband med regionbildningen kommer att föras 

över till regionen och fördelas i aktuella förvaltningsobjekt enligt landstingets 

förvaltningsstyrningsmodell pm3. Strikt arkivbildarmässigt borde informationen i systemen 

särskiljas från före och efter regionbildningen då den tillhör olika huvudmän, på samma sätt 

som information i övrigt hanteras enligt avsnitt Hantering av arkivbildning och ansvar för 

arkiv ovan. Ett sådant arbete skulle dock vara mycket omfattande och bedöms inte 

ekonomiskt försvarbart. Landstingsarkivet föreslår därför att man istället hanterar detta vid en 

framtida e-arkivering per IT-komponent. Det är då viktigt att det finns dokumentation om 

respektive IT-komponent som visar på när informationen är ifrån och hur den använts. 

Landstingets mall för systembeskrivning kan användas för att dokumentera detta. 

Systembeskrivningen ska förvaltas med övrig systemdokumentation inom 

förvaltningsobjekten tills en avveckling blir aktuell och då delges regionarkivet. 

Beskrivningen upprättas med fördel tillsammans med representanter från 

kommunalförbunden som har kunskap om systemen.  

För att ge en översikt bör även den dokumentation som listar respektive kommunalförbunds 

IT-komponenter och som tas fram inom delprojekt IT bifogas respektive arkivbeskrivning i 

samband med leverans till regionförbundet enligt avsnitt Överlämna arkiv, punkt 5.  
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Protokollsutdrag 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

§ 176
Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och 
verksamhetsövergång (KS/2018:423)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande

1. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och 

skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden.
3. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns.
4. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.
5. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som 

tas emot.
6. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt 4-5.
7. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det 

kan ske efter 2019-01-01.
8. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen 

slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Kommunfullmäktige godkänner bilagt avtal om miljöskuld.

Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 
januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och 
landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten 
likvideras och att landstinget omvandlas till region. 

Protokollsunderlaget från SKTM beskriver likvidationen, överlåtandet av tillgångar 
och skulder, aktieöverlåtelseavtal, arkivhantering samt genomförandet av 
likvidationen. I underlaget ingår avtal om miljöskuld som SKTM rekommenderar 
medlemmarna att godkänna.

Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och förankring hos 
berörda parter. 

SKTM har med anledning av avvecklingen av myndigheten fattat flera beslut som 
också respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta.
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Protokollsutdrag 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-10-17
 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivmyndighet, 2018-10-04, § 3 (med 

bilagor inklusive avtal om miljöskuld)
_________________

Beslutet skickas till: 
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-17 KS/2018:423 - 104 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Marie Sandström Koski 

Kommunstyrelsen

Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och 
verksamhetsövergång 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande

1. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och skulder 

överlåts till Region Sörmland till bokförda värden.
3. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns.
4. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.
5. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas 

emot.
6. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt 4-5.
7. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan 

ske efter 2019-01-01.
8. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen 

slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Kommunfullmäktige godkänner bilagt avtal om miljöskuld.

Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 januari 2019. 
Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och landstinget. 
Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att 
landstinget omvandlas till region. 

Protokollsunderlaget från SKTM beskriver likvidationen, överlåtandet av tillgångar 
och skulder, aktieöverlåtelseavtal, arkivhantering samt genomförandet av 
likvidationen. I underlaget ingår avtal om miljöskuld som SKTM rekommenderar 
medlemmarna att godkänna.

Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och förankring hos 
berörda parter. 

SKTM har med anledning av avvecklingen av myndigheten fattat flera beslut som 
också respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-17 KS/2018:423 - 104 
Kommunstyrelsens kansli 

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

www.katrineholm.se E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Ärendets handlingar
 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivmyndighet, 2018-10-04, § 3 (med 

bilagor inklusive avtal om miljöskuld)
 

Sari Eriksson
Kommundirektör

Beslutet skickas till: SKTM, landstinget Sörmland, länets kommuner, 
kommunledningsförvaltningen, akten
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 Slutligt utkast 4 september 2018  

 

  

 

 

 

 

 

Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i 

Sörmland AB 
 

 

 

mellan 

 

  

 

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

 

 

 

och 

 

 

 

Landstinget Sörmland  
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Sida 3 av 5 

Detta avtal avseende överlåtelse av aktier (”Överlåtelseavtalet”) har denna dag slutits 

mellan: 

 

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, org. nr 222000-2931, med 

registrerad adress Box 591, 611 10 Nyköping (”Säljaren”) 

och 

Landstinget Sörmland, org. nr 232100-0032, med registrerad adress Repslagaregatan 19, 

611 88 Nyköping (”Köparen”). 

 

Säljaren och Köparen benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som 

“Parterna”.  

______________ 

 

1. Bakgrund 

 Säljaren äger samtliga # aktier (”Aktierna”) i Länstrafiken i Sörmland AB, 

org. nr 556194–6236 (”Bolaget”). 

 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Säljaren biträda 

myndigheten, förvalta, förvärva och sälja fastigheter som förvalta ingångna 

avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för 

enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 

 Köparen har efter beslut i landstingsfullmäktige den 26 september 2017 hos 

regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt 

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir 

landstinget region genom att Södermanlands län efter riksdagsbeslut skrivs 

in i lagen. I samband med detta föreslås även landstinget (regionen) överta 

ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag 

(2010:1065) om kollektivtrafik. Säljaren ska som en konsekvens av beslutet 

avvecklas. 

 Säljaren önskar därför sälja och Köparen önskar köpa Aktierna. I syfte att 

reglera överlåtelsen av Aktierna ingår Parterna nu Överlåtelseavtalet. 

 

2. Överlåtelse 

 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen och Köparen förvärvar 

härmed Aktierna från Säljaren. Äganderätten till Aktierna övergår till 

Köparen på tillträdesdagen, förutsatt att villkoren enligt punkt 5 nedan är 

uppfyllda 

 

3. Köpeskillingen och dess betalning 

 Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 39 000 000 kronor, vilket motsvarar 

aktiernas bokförda värde 2018-12-31. 

 Köpeskillingen ska regleras i samband med att Säljaren avvecklas/likvideras   
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4. Tillträde 

 Tillträde ska äga rum på tillträdesdagen på den plats som Parterna kommer 

överens om. Tillträdesdagen sker enligt överenskommelse.  

Vid Tillträdet ska följande åtgärder vidtas. 

 Säljaren och Köparen ska bekräfta att villkoren enligt punkt 5 är uppfyllda. 

 Säljaren ska: 

 till Köparen överlämna aktiebrev representerande Aktierna transporterade 

på Köparen; 

 tillse att Köparen införs som ägare av Aktierna i Bolagets aktiebok och 

till Köparen överlämna aktieboken; 

 

5. Villkor för Tillträde 

 Parterna är överens om att uppfyllandet av följande villkor är en 

förutsättning för att Tillträde ska genomföras. 

 Förbundsdirektionen i Säljaren har fattat beslut om att godkänna 

överlåtelsen av Aktierna på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet 

och sådant beslut har även vunnit laga kraft. 

 Respektive fullmäktige i Säljarens medlemmar har godkänt överlåtelsen 

på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet och sådant beslut har 

även vunnit laga kraft. 

 Köparens har fattat beslut om att godkänna förvärvet av Aktierna på de 

villkor som framgår av Överlåtelseavtalet. 

 Säljarens medlemmar har ingått avtal gällande betalningsansvar för 

eventuell miljöskuld i Bolaget.  

 Inga väsentliga brott ska föreligga avseende garantierna i punkt 6.   

       

6. Säljarens garantier  

 Säljaren har full oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga 

aktier i Bolaget. 

 Både Säljaren och Köparen har mycket god kännedom om tillgångar, skulder 

och förpliktelser i Bolaget. Säljaren lämnar därför inga övriga garantier, 

utöver vad som angivits ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

Överlåtelseavtalet har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
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Ort:     Ort:  

Datum:     Datum:  

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Landstinget Sörmland 

 

______________________   ______________________  

Namn:    Namn:  

  

______________________   ______________________  

Namn:    Namn: 
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Slutligt utkast 4 september 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avtal gällande betalningsansvar för 
eventuell miljöskuld
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1.  Parter 

1. Landstinget Sörmland org. nr. 232100-0032 

2. Eskilstuna kommun, org. nr. 212000-0357 

3. Flen kommun, org. nr. 212000-0332 

4. Gnesta kommun, org. nr. 212000-2965 

5. Katrineholms kommun, org. nr. 212000-0340 

6. Nyköping kommun, org. nr. 212000-2940 

7. Oxelösund kommun, org. nr. 212000-0324 

8. Strängnäs kommun, org. nr. 212000-0365 

9. Trosa kommun, org. nr. 212000-2957 

10. Vingåker kommun, org. nr. 212000-0308 

 
 
 

 

Parterna benämns i det följande för ”Landstinget” respektive ”Kommunerna” och gemensamt 

för ”Parterna”.  

 
 

2. Inledning och bakgrund 

2.1. Landstinget har efter beslut i landstingsfullmäktige den 26 september 2017 (”Beslutet”) hos 

regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) 

om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir Landstinget region genom att 

Södermanlands län efter riksdagsbeslut skrivs in i lagen. I samband med detta föreslås även 

landstinget (regionen) överta ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt 

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.  

 
2.2. Ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet har idag Kommunalförbundet 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (”SKTM”) med Landstinget och Kommunerna som 

medlemmar. Som en konsekvens av Beslutet kommer SKTM avvecklas/likvideras.  

 
2.3. SKTM äger bolaget Länstrafiken i Sörmland AB (”Bolaget”) som har till föremål för sin 

verksamhet att på uppdrag av SKTM biträda myndigheten, förvalta, förvärva och sälja 

fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som 

myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 

 
2.4. Som en ytterligare konsekvens av Beslutet har SKTM och Landstinget kommit överens om 

att Landstinget genom Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i Sörmland 

AB (”Överlåtelseavtalet”) daterat den # förvärvar samtliga aktier i Bolaget. 

 

2.5. Enligt SKTM finns det en risk för miljöskulder inom byggnader och mark som ägs av 

Bolaget. SKTM kommer genomföra markundersökningar innan årsskiftet 2018/2019 i 

syfte att fastställa åtgärdsbehov, som uppstått inom byggnader och mark som ägs av 

Bolaget, under den tid SKTM bedrivit verksamhet (”Markundersökningarna”). Det finns 
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således osäkerhet om vilket åtgärdsbehov som finns och vem som i så fall är ansvarig för 

åtgärderna enligt miljöbalken. 

3. Parternas skyldigheter 

3.1. Om tillsynsmyndighet genom beslut fastställer att någon av Parterna är ansvarig för 

åtgärdsbehov enlig miljöbalken är Parterna överens om att kostnader förenade med detta 

åtgärdsbehov är gemensamma. Nyssnämnda gäller med begränsningen att åtgärdsbehov som 

tillsynsmyndighet beslutar att någon av Parterna ansvarar för som uppkommit efter 

Markundersökningarna ska bekostas av Landstinget ensamt, såvida parterna inte kommer 

överens om annat.  

3.2. Under förutsättning att Parterna inte enas om annan fördelningsnyckel är Parterna överens om 

att gemensamma kostnader ska fördelas mellan Parterna enligt den fördelningsnyckel som 

följer av SKTM:s förbundsordning § 20. Det vill säga att Landstingets andel är hälften av 

kostnaderna. Kommunernas andel är hälften av kostnaderna fördelat inbördes efter respektive 

kommuns invånarantal, som det såg ut vid närmast föregående årsskifte 

3.3. Detta avtals giltighet är villkorat av att erforderliga beslut fattas av Parterna samt att tillträde 

av aktierna i Bolaget sker enligt Överlåtelseavtalet. 

 

# den ------- 2018 

 
Detta avtal har upprättats i tio exemplar, varav Parterna tagit var sitt.  

 
 

 
Landstinget Sörmland 
 
 
------------------------------------------- 

Eskilstuna kommun 
 
 
-------------------------------------------- 

Xx Xx 
 
Flen kommun 
 
 
------------------------------------------- 

Gnesta kommun 
 
 
-------------------------------------------- 

Xx Xx 
 
Katrineholms kommun 
 
 
------------------------------------------- 

Nyköping kommun 
 
 
-------------------------------------------- 

Xx Xx 
 
Oxelösund kommun 
 
 
------------------------------------------- 

Strägnäs kommun 
 
 
-------------------------------------------- 

Xx Xx 
 
Trosa kommun 
 
 

Vingåker kommun 
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------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Xx Xx 
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Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående 
arkiv- och informationshantering 
 

Innehåll 
Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och 

informationshantering........................................................................................................................... 1 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 1 

Regelverk och förutsättningar ................................................................................................................. 2 

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv ...................................................................................... 2 

Överlämnande av arkiv............................................................................................................................ 3 

Bevarande, gallring och rensning ............................................................................................................ 4 

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden................................................................ 5 

Hantering av IT-komponenter ................................................................................................................. 5 

 

 

Bakgrund 
 

2019-01-01 bildas Region Sörmland, där verksamhet inom nuvarande Landstinget Sörmland, 

Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer att 

ingå. De två sistnämnda är kommunalförbund där landstinget och länets samtliga kommuner 

är medlemmar. SKTM har även ett dotterbolag, Länstrafiken AB1. Länstrafiken kommer att 

övergå till regionen genom aktieöverlåtelse.  

Regionförbundet och SKTM kommer att upphöra vid regionbildningen. Ett beslut om 

likvidation kommer att fattas av kommunalförbundens samtliga medlemmar. Landstingets 

                                                           
1 Bolaget Länstrafiken Sörmland AB ägdes tidigare gemensamt av Landstinget Sörmland och länets alla kommuner. När SKTM bildades 2012 övertog man 

ägandet av bolaget. SKTM förvarar handlingar både före och efter 2012.  
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verksamhet kommer att fortgå inom regionen och regionbildningen innebär inte något byte av 

huvudman.  

Våren 2017 gjordes en förstudie av hur arkivbildningen inom landstinget skulle hanteras i 

samband med regionbildningen, LS-LED17-1160. Förstudien kom fram till att landstingets 

arkivbildning skulle fortgå som tidigare men att det däremot behövde utredas vidare hur 

kommunalförbundens respektive arkiv ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas 

inför regionbildningen. Detta dokument syftar till att svara på detta.  

Regelverk och förutsättningar 
 

Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 

styrs alla av det offentligrättsliga regelverket för hantering av allmänna handlingar. Däremot 

skiljer sig verksamheternas arkivorganisation åt.  

 

I Landstinget Sörmland är landstingsstyrelsen arkivmyndighet med landstingsarkivet som 

verkställande organ. Arkiv- och informationshanteringen regleras i ett arkivreglemente som 

omfattar samtliga myndigheter i landstinget samt de bolag, föreningar och stiftelser där 

landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Därutöver finns andra styrande dokument 

framtagna, t.ex. bevarande- och gallringsplaner.  

Hos Regionförbundet och SKTM är respektive organisations styrelse arkivmyndighet och 

ansvarar för kommunalförbundens arkivhantering. Man har dock ingen utbyggd 

arkivorganisation likt inom landstinget och inga anställda arkivarier eller motsvarande.  

Fr.o.m. 2019-01-01 kommer regionsstyrelsen bli arkivmyndighet för Region Sörmland, 

inklusive för de verksamheter som tillkommer från tidigare kommunalförbund. 

Landstingsarkivet kommer att byta namn till regionarkivet, men inga förändringar i dess 

uppdrag kommer att ske och man kommer fortsatt att utgöra arkivmyndighetens verkställande 

organ.  

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv  
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Ett arkiv består av en arkivbildares samlade handlingar 2. Med arkivbildare avses t.ex. en 

myndighet, ett bolag, ett företag etc. Regionförbundet Sörmland och SKTM är två 

arkivbildare med varsitt arkiv. Arkivbildningen utgår ifrån verksamhetens 

organisationstillhörighet och vid byte av huvudman ska arkivbildningen brytas och en ny 

arkivbildning påbörjas inom den nya organisationen. Detta innebär att regionförbundets och 

SKTMs arkivbildning ska brytas i samband med regionbildningen och att de handlingar som 

inkommit/upprättats av respektive förbund t.o.m. 2018-12-31 ska hållas isär från de 

handlingar som inkommer/upprättas fr.o.m. 2019-01-01.  

Regionförbundet och SKTM ansvarar för hantering och förvaring av sina respektive arkiv. Då 

båda kommunalförbunden kommer att upphöra vid regionbildningen måste frågan om 

förvaring och ansvar för arkiven fr.o.m. 2019-01-01 lösas. Då en samlokalisering av 

verksamheterna ska ske är det bästa alternativet att arkiven överlämnas till regionarkivet 

(nuvarande landstingsarkivet) för förvaring. Vid ett övertagande övertar regionarkivet 

ansvaret för handlingarna.  

Ett överlämnande av arkivhandlingar ska beslutas om av kommunalförbundens samtliga 

parter. I samband med beslut om likvidation ska därför även beslutas om överlämnande 

av respektive kommunalförbunds arkiv till regionarkivet. Detta ska även innefatta 

arkivhandlingar för Länstrafiken AB.  

Överlämnande av arkiv 
 

Regionförbundet och SKTM ansvarar för att färdigställa sina respektive arkiv inför leverans 

till regionarkivet/landstingsarkivet i enighet med landstingsarkivets krav. Detta innebär att 

respektive verksamhet behöver 

1. Inventera sina handlingar. Detta innebär att säkerställa att man vet var man förvarar 

information, såsom i arkivlokaler, arkivskåp, hos enskilda handläggare och hur mycket 

informationsmängder det rör sig om. Men även digital information som inte hanteras i 

system, såsom på nätverksytor eller projektplatser, behöver ses över. För digitala 

system genomförs en inventering inom delprojekt IT, se nedan, vilket ska samordnas 

med landstingsarkivet. 

                                                           
2 Arkivlagen (1990: 782) §3 anger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från 

myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och 

som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering. 
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2. Utreda vilka handlingar som ska levereras till regionarkivet och vilka som ev kan 

gallras eller rensas. Se nedan vad som gäller angående bevarande, gallring och 

rensning. 

3. Genomföra eventuell gallring eller rensning.  

4. Ordna de handlingar som ska levereras enligt landstingsarkivets instruktioner.  

5. Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall.  

6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet.  

Ovanstående genomförs i dialog med regionarkivet.  

Om det finns handlingar som ska gallras men vars gallringsfrist löper ut efter 2019-01-01 

rådgörs med landstingsarkivet om hur handlingarna ska förvaras i väntan på gallring och vem 

som ska verkställa gallringen.  

Om det finns handlingar som ska levereras till regionarkivet men där verksamheten har behov 

av att ha tillgång till handlingarna i närarkiv eller liknande för en tid framöver rådgörs med 

landstingsarkivet hur och när överlämnande ska ske.  

Bevarande, gallring och rensning 
Kommunalförbund liksom landsting och regioner lyder under lagstiftning som rör hantering 

av allmänna handlingar. Arkivlagens 3§ anger att allmänna handlingar ska bevaras, men 

gallring får genomföras om informationen bedöms sakna värde utifrån  

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov. 

Gallring får därmed endast ske om det gjorts en bedömning av handlingarnas 

informationsvärde enligt ovan och det fattats gallringsbeslut som anger att informationen får 

gallras och med vilken gallringsfrist.  

I samband med bevarande och gallring talas ibland även om rensning. Att rensa innebär att 

göra sig av med information som inte utgör allmänna handlingar. T.ex. ej färdigställd 

information, utkast och anteckningar som enbart har förts för det egna minnet och inte tillför 

sakuppgifter i ärenden. En rensning, till skillnad från gallring, får ske utan att det finns beslut 

därom och när helst handläggaren önskar. Landstingsarkivets personal kan vara behjälplig för 

att avgöra om handlingar är allmänna eller inte.  

Regionförbundet och SKTM ansvarar för bevarande- och gallring av sina allmänna 

handlingar. Landstingsarkivets personal kan vara rådgivande vid behov men 

landstingsstyrelsen har endast mandat att fatta beslut om gallring för de verksamheter som 
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lyder under landstingets arkivreglemente, dvs landstingets nämnder, bolag och eventuella 

föreningar och stiftelser. 

Fr.o.m. 2019-01-01 kommer arkivreglemente och föreskrifter om bevarande- och gallring att 

gälla hela regionens verksamhet. Arkivmyndigheten (regionstyrelsen) har däremot inte 

automatiskt rätt att fatta beslut retroaktivt gällande de handlingar som man tar emot från 

kommunalförbunden. För att säkerställa eventuella framtida behov av 

gallringsutredningar och gallringsbeslut bör beslut fattas av kommunalförbundens 

medlemmar i samband med likvidationen om att regionarkivet får fatta gallringsbeslut 

retoraktivt för de handlingar i de arkiv man tar emot. Detta ska även omfatta 

handlingar från Länstrafiken AB.  

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden 
 

Inom landstinget används dokumenthanteringssystemet 360 med del för diarieföring och för 

dokumenthantering utanför diariet. Även SKTM använder sig av 360 i landstingets tekniska 

miljö men hanterar sina ärenden i en egen åtkomstgrupp avskild från landstingets 

dokumenthantering.  Regionförbundet Sörmland diarieför idag i systemet PACT, vilket endast 

används för ärenderegistrering och inte för dokumentlagring.  

Efter att regionbildningen träder i kraft ska diarieföring ske i 360 och SKTM kommer inte 

längre ha en särskild åtkomstgrupp. Landstingets huvudregistratur svarar för förberedelser 

inför detta, inklusive eventuella utbildningsinsatser.   

Inför regionbildningen behöver kommunalförbunden avsluta sina pågående ärenden i största 

möjliga mån. Det behöver utredas hur de ärenden som måste vara öppna efter 2019-01-01 ska 

hanteras. Utredning ska ske i dialog mellan landstingsarkivet, landstingets huvudregistratur 

och representanter från kommunalförbunden.  

För regionförbundets del behöver även säkerställas att handläggare har fortsatt tillgång till 

informationen i PACT för att kunna återsöka ärenden. PACT ska också bevaras för framtiden, 

se avsnitt Hantering av IT-komponenter nedan.  

Hantering av IT-komponenter 
 

En utredning av hantering av IT-komponenter efter regionbildningen pågår parallellt inom 

delprojekt IT. Projektet syftar till att utreda vilka IT-komponenter från regionförbundet och 

SKTM som ska föras in i regionen och vilka som ska avvecklas.  
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Respektive kommunalförbund ansvarar för avveckling och kostnader i samband med det. 

Detta innefattar även ansvar för bevarande och gallring i de fall information lagras i IT-

komponenterna, men landstingsarkivets personal kan vara rådgivande i bevarande- och 

gallringsutredningar.  

Om ett digitalt bevarande i landstingets system för e-arkivering, R7e-arkiv blir aktuellt måste 

möjligheter till detta utredas vidare. Kontakt ska tas med den lokala objektsspecialisten i 

landstinget. En e-arkivering i R7e-arkiv innebär engångskostnader för framtagande av 

exportprogram samt personalkostnader i samband med inleverans av informationen. Arbetet 

med inleveranser sker ofta genom att en projektgrupp tillsätts. Det kan också sträcka sig över 

en längre tidsperiod innebärande att man måste ta höjd för att de organisationer som ska bära 

kostnaderna inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under arbetets gång.  

De IT-komponenter som inte avvecklas i samband med regionbildningen kommer att föras 

över till regionen och fördelas i aktuella förvaltningsobjekt enligt landstingets 

förvaltningsstyrningsmodell pm3. Strikt arkivbildarmässigt borde informationen i systemen 

särskiljas från före och efter regionbildningen då den tillhör olika huvudmän, på samma sätt 

som information i övrigt hanteras enligt avsnitt Hantering av arkivbildning och ansvar för 

arkiv ovan. Ett sådant arbete skulle dock vara mycket omfattande och bedöms inte 

ekonomiskt försvarbart. Landstingsarkivet föreslår därför att man istället hanterar detta vid en 

framtida e-arkivering per IT-komponent. Det är då viktigt att det finns dokumentation om 

respektive IT-komponent som visar på när informationen är ifrån och hur den använts. 

Landstingets mall för systembeskrivning kan användas för att dokumentera detta. 

Systembeskrivningen ska förvaltas med övrig systemdokumentation inom 

förvaltningsobjekten tills en avveckling blir aktuell och då delges regionarkivet. 

Beskrivningen upprättas med fördel tillsammans med representanter från 

kommunalförbunden som har kunskap om systemen.  

För att ge en översikt bör även den dokumentation som listar respektive kommunalförbunds 

IT-komponenter och som tas fram inom delprojekt IT bifogas respektive arkivbeskrivning i 

samband med leverans till regionförbundet enligt avsnitt Överlämna arkiv, punkt 5.  
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Interpellation Kommunallagen och motionsberedningar 1 (7) 

 

Interpellation 

Kommunallagen och 
motionsberedningar 
2018-10-17  

 

 

Enligt kommunallagen ska motioner om möjligt beredas så att beslut kan fattas inom ett år från den 

dagen, då motionen lämnades in, se 5 kap 35 § 1 st KL. Där så inte är möjligt måste fullmäktige 

inom samma tidsram informeras om det – samt ges information om vad som fram tills dess har 

kommit fram under beredningen, jfr 5 kap 35 § 2 st KL. 

Vid fullmäktigesammanträde den 15 oktober 2018 uppmärksammade undertecknad församlingen 

på att dessa bestämmelser i flera konkreta fall inte kommer kunna efterlevas. Det har, mig 

veterligen, inte föranlett några åtgärder, annat än att jag klandrades för ”svepande anklagelser”. 

Den rimliga gången är därför att tydligt konkretisera mina synpunkter. 

En genomgång av alla motioner som under föregående mandatperiod har lämnats in till fullmäktige 

och lämnats vidare till kommunstyrelsen för beredning visar att kommunstyrelsen vid hela 21,5 

procent av motionerna bröt mot kommunallagen i de här aktuella bestämmelserna: motionerna i 

fråga återfördes inte till fullmäktige inom beredningsfristen. Inte i något av fallen har jag kunnat 

hitta en anmälan om detta, dvs någon återkoppling till kommunfullmäktige om bakgrund till 

förseningen och/eller vad som framkommit under beredningens gång. 

De här relevanta motionerna framgår ur tabellen nedan. 

Ärende Väckt Återfört Dagar 

Motion om folkomröstning av en ny byggnad på torget (KS/2014:528-119) 2014-10-20 2016-04-18 546 

Motion om att ljussätta Djulö allé (KS/2015:42-316) 2015-03-02 2016-03-21 385 

Motion om rätt till heltid (KS/2015:42-316) 2015-03-16 2016-06-20 462 

Motion om avskaffande av delade turer (KS/2015:286-029) 2015-06-15 2016-06-20 371 

Motion om behovet av ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck 
i Sörmland (KS/2015:372-109) 

2015-09-21 2016-11-21 427 
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Interpellation Kommunallagen och motionsberedningar 2 (7) 

Ärende Väckt Återfört Dagar 

Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler (KS/2016:22) 2016-01-18 2017-03-20 427 

Motion om att avskaffa anställningsformen allmän visstid (KS/2016:135) 2016-03-21 2017-04-24 399 

Motion om bevarande av gamla vattentornet på norr (KS/2016:165) 2016-04-18 2017-04-24 371 

Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun 
(KS/2016:317) 

2016-08-22 2017-12-18 483 

Motion om Renodlad gymnasieskola (KS/2016:457) 2016-11-21 2017-12-18 392 

Motion om skoldusch (KS/2016:458) 2016-11-21 2017-12-18 392 

Motion om Kafé Fullmäktige (KS/2017:475) 2017-10-23 A2018-11-19 A392 

Motion om anordnande av en demokratidag (KS/2017:478) 2017-10-23 A2018-11-19 A392 

Motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av 
Katrineholms verksamheter (KS/2017:507)  

2017-10-23 A2018-11-19 A392 

Antal försenade motioner under perioden: 14. Totala antalet motioner under perioden: 65. 
Andel försenade: 21,5 procent 

   Snitt: 416,5 dagar 

A   avser motioner som ännu inte har återförts för beslut men som är definitivt försenade. Angivna datum och perioder avser minimivärden enligt 
aktuell sammanträdesplan. 

 

 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och motioner är i praktiken 

fullmäktiges huvudsakliga möjlighet att påverka den politiska riktningen. Om den möjligheten 

skulle begränsas, till exempel genom att en mindre nogräknad kommunstyrelse helt enkelt låter bli 

att bereda motionerna i all evinnerlighet, så skulle det äventyra den kommunala demokratin 

påtagligt. 

Jag påstår på intet sätt att medvetna försök att vingklippa det demokratiska inflytandet skulle 

ske i Katrineholm. Nej: motionerna bereds i regel med hög kvalitet och i en majoritet av fallen även 

inom den stipulerade tiden. I några av de uppräknade fallen överskreds beredningsfristen därutöver 

endast med några dagar – en närmast försumbar avvikelse. 

Men ändå. När kommunstyrelsen bereder en ansenlig del av motionerna i strid mot gällande 

lagstiftning, så kan det inte heller viftas bort som enskilda undantag som inte är värda att 

uppmärksammas. 
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Med anledning av vad som utvecklats ovan önskar jag få 
svar på följande frågor av kommunstyrelsens ordförande: 

1. Delar kommunstyrelsens ordförande synen att beredningen av de ovan uppräknade 

motionerna inte uppfyller kraven enligt 5 kap 35 § KL? 

2. Om kommunstyrelsens ordförande inte anser att beredningen strider mot tidsfristerna i 5 

kap 35 § KL: 

2.a. Delar kommunstyrelsens ordförande synen att ovan uppräknade motioner inte har 

beretts på sådant sätt att fullmäktige kunnat fatta beslut inom ett år? 

2.b. Delar kommunstyrelsens ordförande synen att det vid det ovan uppräknade 

beredningarna inte har lämnats upplysningar till fullmäktige om beredningens status 

inom den tvingande tidsfristen? 

2.c. Om frågorna 2.a och 2.b besvaras nekande: Delar kommunstyrelsens ordförande 

synen att 416 dagar (genomsnittliga beredningstiden för de försenade motionerna) 

är längre än ett år? 

3. Varför brister det i efterlevnaden av beredningsfristen enligt 5 kap 35 § 1 st KL? 

4. Varför brister det i efterlevnaden av den tvingande rapporteringsfristen enligt 5 kap 35 § 2 st 

KL? 

5. Vilken förtroendevald har enligt kommunstyrelsens ordförande det övergripande ansvaret 

för att motioner som hänskjuts till kommunstyrelsen för beredning hanteras enligt gällande 

lagstiftning? 

6. Vilka åtgärder har vidtagits för att dylika brott mot kommunallagen i framtiden ska kunna 

undvikas? 

  

Katrineholm, dag som ovan, 

 

Thomas Selig, ledamot KF, Vänsterpartiet Katrineholm 
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Bilaga Sammanställning av beredningstider för motioner 

Motion Väcktes Återfört  Dagar 

Motion om folkomröstning av en ny byggnad på torget 2014-10-20 2016-04-18 
 

546 

Motion om att alla elever ska klara behörighet till gymnasieskolan 
senast år 2020 

2014-12-15 2015-06-15 
 

182 

Motion om alkohol- och drogpolicy för representation inom 
kommunala verksamheten 

2014-12-15 2015-04-20 
 

126 

Motion om anpassade sammanträdesrum 2015-01-19 2015-12-14 
 

329 

Motion om att ljussätta Djulö allé 2015-03-02 2016-03-21 
 

385 

Motion om att utveckla vattentornet på norr 2015-03-02 2015-09-21 
 

203 

Motion om att införa medborgarförslag 2015-03-02 2015-09-21 
 

203 

Motion om att oppositionen ska tilldelas posten som vice ordförande 
i de helägda bolagen i Katrineholms kommun 

2015-03-02 2015-10-19 
 

231 

Motion om rätt till heltid 2015-03-16 2016-06-20 
 

462 

Motion om avskaffande av delade turer 2015-06-15 2016-06-20 
 

371 

Motion om hur kommunens mark ska användas 2015-08-17 2015-12-14 
 

119 

Motion om behovet av ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld 
och förtryck i Sörmland 

2015-09-21 2016-11-21 
 

427 

Motion om tillsättning av överförmyndare 2015-09-21 2016-01-18 
 

119 

Motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska 
trafikantveckan 

2015-09-21 2016-08-22 
 

336 

Motion om införa en miljöbarometer på kommunens hemsida 2015-09-21 2016-05-16 
 

238 

Motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket 2015-11-16 2016-05-16 
 

182 

Motion om att öppna politikerhemmen för flyktingar 2015-11-16 2015-12-14 
 

28 

Motion om rätten till vind i håret 2015-11-16 2016-03-21 
 

126 

Motion om rastaktivitet under skoltid 2015-12-14 2016-05-16 
 

154 

Motion om att införa dubbel markanvisning  2015-12-14 2016-10-24 
 

315 

Motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och 
män 

2015-12-14 2016-04-18 
 

126 

Motion om anpassade sammanträdesrum (återremiss) 2015-12-14 2016-06-20 
 

189 

Motion - Enhetliga hastighetsbegränsningar vid Katrineholms 
kommuns skolor 

2016-01-18 2016-09-19 
 

245 

Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler 2016-01-18 2017-03-20 
 

427 

Motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende 2016-01-18 2016-08-22 
 

217 
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Motion Väcktes Återfört  Dagar 

Motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum 2016-02-29 2017-02-27 
 

364 

Motion om representationsmat 2016-02-29 2016-05-16 
 

77 

Motion om Skolmotion 2016-03-21 2016-08-22 
 

154 

Motion om att avskaffa anställningsformen allmän visstid 2016-03-21 2017-04-24 
 

399 

Motion om att ändra PUL-blanketten för ställningstagande 2016-04-18 2016-12-19 
 

245 

Motion om bevarande av gamla vattentornet på norr 2016-04-18 2017-04-24 
 

371 

Motion om att sätta upp stadsskyltar 2016-05-16 2017-03-20 
 

308 

Motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster 2016-06-20 2017-06-19 
 

364 

Motion om dags att starta bilpool 2016-08-22 2016-12-19 
 

119 

Motion om pendlarparkering i Äsköping 2016-08-22 2017-03-20 
 

210 

Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms 
kommun 

2016-08-22 2017-12-18 
 

483 

Motion om friskvård för kommunens anställda 2016-08-22 2017-04-24 
 

245 

Motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom 
försörjningsstödet 

2016-10-24 2017-03-20 
 

147 

Motion om ställplatser för husbilar 2016-11-21 2017-06-19 
 

210 

Motion om Sportotek, att låna istället för att köpa 2016-11-21 2017-03-20 
 

119 

Motion om Renodlad gymnasieskola 2016-11-21 2017-12-18 
 

392 

Motion om skoldusch 2016-11-21 2017-12-18 
 

392 

Motion om en äldredag för politiker 2016-12-19 2017-06-19 
 

182 

Motion om att producera egen el via solceller 2017-01-16 2017-12-18 
 

336 

Motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen 2017-02-27 2017-08-21 
 

175 

Motion till kommunfullmäktige om den politiska organisationen 2017-02-27 2017-05-15 
 

77 

Motion om samhällsbyggnadsnämnd 2017-02-27 2017-05-15 
 

77 

Motion planer för fler laddstationer 2017-03-20 2017-08-21 
 

154 

Motion om traditionell husmanskost 2017-03-20 2017-08-21 
 

154 

Motion om förbud mot tiggeri 2017-03-20 2017-05-15 
 

56 

Motion om granskning av delegationsbeslut 2017-03-20 2017-06-19 
 

91 

Motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner 2017-03-20 2017-06-19 
 

91 
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Motion Väcktes Återfört  Dagar 

Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i 
Katrineholms kommun under åren 2017 och 2018 

2017-04-24 2018-02-12 
 

294 

Motion om införande av Huskurage 2017-04-24 2017-12-18 
 

238 

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret 2017-06-19 2018-01-15 
 

210 

Motion om förströelsefond 2017-06-19 2017-12-18 
 

182 

Motion om hälsovård i arbetstiden 2017-09-18 2018-01-15 
 

119 

Motion om förstudie av parkeringshus 2017-09-18 2017-12-18 
 

91 

Motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun 2017-09-18 2018-02-12 
 

147 

Motion om Kafé Fullmäktige 2017-10-23 2018-11-19 * 392 

Motion om anordnande av en demokratidag 2017-10-23 2018-11-19 * 392 

Motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av 
Katrineholms verksamheter 

2017-10-23 2018-11-19 * 392 

Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador 2017-10-23 2018-08-20 
 

301 

Motion om medborgarinflytande 2017-12-18 2018-11-19 * 336 

Motion om att företagen ska synas 2017-12-18 2018-04-16 
 

119 

Motion om praktik för ungdomar inom vård- och omsorg 2018-01-15 2018-11-19 * 308 

Motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter 2018-03-19 2018-09-17 
 

182 

Motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser 2018-03-19 2018-11-19 * 245 

Motion om projekt sex timmars arbetsdag 2018-03-19 2018-11-19 * 245 

 Motion om ökad samverkan och kunskap mellan polis och kommun 2018-03-19 2018-05-21 
 

63 

Motion om att ge katrineholmarna en ätbar park 2018-03-19 2018-09-17 
 

182 

Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett miljösmart 
Katrineholm 

2018-04-16 2018-11-19 * 217 

Motion om funkisglädje till Katrineholm 2018-06-18 2018-11-19 * 154 

Motion om Inför "Rättviksmodellen" 2018-08-20 2018-11-19 * 91 

Motion om rullstolsgungor i parker 2018-08-20 2018-11-19 * 91 

Motion om "rätt till deltid" 2018-08-20 2018-11-19 * 91 

Motion om bättre brandberedskap 2018-08-20 2018-11-19 * 91 

Motion om att installera dricksvattenfontäner 2018-08-20 2018-11-19 * 91 

Motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter 2018-08-20 2018-11-19 * 91 
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Motion Väcktes Återfört  Dagar 

Motion om bostäder på landsbygden 2018-09-17 2018-11-19 * 63 

Motion om oppositionsråd 2018-09-17 2018-11-19 * 63 

 

* indikerar att motionen ännu inte har återförts till KF. För att ge en rättvisande bild har dessa undantagits från 

beräkningarna, såvida inte tidsfristen är definitivt överskriden. Datumet anger närmast möjliga tillfälle för beslut i KF i 

enlighet med sammanträdesplanen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-31 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Meddelanden 
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 
oktober 2018 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Katrineholm
Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Britt-Inger Karlsson
Avgående ersättare: Osman Haji Abdikarim

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 
oktober 2018 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Katrineholm
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ersättare: Per-Ola Fransson
Avgående ersättare: Anders Karlsson

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2018
Vård och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Vid andra kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg – särskilt boende 7 (3 kvinnor, 4 män)
Upplysning: 5 beslut 1 kvinnor och 4 män) var verkställda vid rapporteringstillfället. 1 
beslut (kvinna) kommer att verkställas den 1 september. 1 kvinna har tackat nej till ett 
erbjudande.
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 6 (3 kvinnor, 3 män)
Upplysning: En kvinna har tackat nej till två erbjudanden. En man har tackat nej till 
ett erbjudande. 2 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2018
Vård och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 
kommunfullmäktige och revisorerna.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-31 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Vid tredje kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg SoL
Särskilt boende 17 (11 kvinnor, 6 män)
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 4 beslut 
verkställda (1 kvinna och 3 män). 1 kvinna har återtagit 
ansökan. 1 beslut (kvinna) verkställs den 1 november 2018. 
8 personer väntar på demensboende och 4 på servicehus.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS
Bostad med särskild service för vuxna 4 (1 kvinna, 3 män)
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 2 erbjudanden. 1 man har tackat nej till 1 
erbjudande. 1 man är erbjuden bostad och har tackat ja men inflyttningsdatum är inte 
fastställt.
Boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn eller ungdomar 1 (1 man)
Vårdnadshavare önskar särskilt boende. Erbjuds från 
och med 2019-01-07.
Biträde av kontaktperson 6 (4 kvinnor, 2 män)
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 1 erbjudande.

Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-29, § 101 - Överenskommelse mellan Katrineholms och 
Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och 
arbetsmarkand samt § 102-Revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden.
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