
Ansvarsfullt i en orolig tid 
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till 

övergripande plan med budget 2023-2025 för Katrineholms kommun





Budgetförutsättningar
• Försiktig bedömning av befolkningstillväxten

• Mer pessimistisk bedömning av konjunkturutvecklingen och skatteintäkterna än tidigare

• Stor osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag

• Kraftigt ökade kostnader 2023 till följd av högre inflation, räntor, löner och pensioner

• Den demografiska utvecklingen medför ytterligare utmaningar för kommunens ekonomi 
och kompetensförsörjning på längre sikt

• Långsiktighet, nytänkande och effektivisering är avgörande för en hållbar ekonomi

• En ny kommunplan för mandatperioden 2023-2026 håller på att tas fram



Planeringsprocessen inför 2023
• 27 april: Kommunstyrelsen beslutar om planeringsdirektiv för 2023-2025

• 31 augusti: Nämnder och bolag lämnar underlag till kommunstyrelsen för beredning av 
övergripande plan med budget 2023-2025

• 20 oktober: SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos

• 26 oktober: Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med budget 2023-2025

• Senast 9 november: Regeringen presenterar budgetpropositionen

• 21 november: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 2023-2025

• 14 december: Kommunstyrelsen behandlar Kommunplan 2023-2026

• 16 januari 2023: Kommunfullmäktige fastställer Kommunplan 2023-2026

• Februari 2023: Nämnderna fastställer nämndens plan med budget 2023



Prioriteringar, 
satsningar och uppdrag



Skola, vård och omsorg prioriteras
• Satsningar på förskole- och skollokaler: Tallåsskolan, nya förskolan i Forssjö, Häringe förskola 

i Valla och Ängstugan förskola i Sköldinge

• Satsningar på renovering av äldreboenden enligt boendeplanen: Furuliden, Pantern och 
Norrgläntan

• Ny gruppbostad och ny dagverksamhet inom LSS i kvarteret Hämplingen

• Förstärkning till bildningsnämnden för att anpassa verksamheten till minskat barnantal

• Ramförstärkning till vård- och omsorgsnämnden utifrån demografi

• Ramförstärkningar till socialnämnden för höjning av riksnormen och ekonomi i balans

• Fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på bland annat:

▪ ökad måluppfyllelse och trygghet inom skolan 

▪ fast omsorgskontakt, nära vård, värdegrund, patientsäkerhet och välfärdsteknik inom vård och omsorg 

▪ förebyggande insatser, säkerhetsteam och nätverksinvolverande metoder inom socialförvaltningen

• Flera pågående riktade satsningar på kompetensutveckling för olika yrkesgrupper



En attraktiv och hållbar kommun
• Arbete med Framtidsplan 2050 samt flera detaljplaner och projekt för bostadsbyggande

• Fortsatt fokus på att möta efterfrågan på mark för företagsetableringar och skapa ett ännu 
bättre företagsklimat

• Aktivt arbete för att ta emot ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbeten, 
utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar

• Fortsatta satsningar på trygghet och säkerhet, belysning, utomhusmiljöer, offentlig konst, 
kultur-, idrotts- och föreningsliv

• Målsättning att starta en familjecentral på Norr

• Fortsatta satsningar på ungdomsverksamheten Perrongen, lovaktiviteter genom Lyckliga 
gatorna och fritidsgård i Valla

• Fortsatt utveckling av Djulöområdet med bland annat nya bryggor och nytt strandcafé

• Flera våtmarksprojekt som kommer bidra till hållbarhet och tätortsnära naturupplevelser

• Fortsatta kollektivtrafiksatsningar med lågtrafikskort +65 år, sommarbusskort för ungdomar 
och ökad turtäthet



Kompetensförsörjning och effektiv organisation
• Kompensation för löneökningar till nämnderna

• Riktad lönesatsning till svårrekryterade yrkesgrupper

• Reserv för att i viss mån kunna kompensera för inflation och ytterligare löneökningar

• Fortsatt satsning på utbildningstjänster och aktivt samarbete med högskolor och universitet

• Flera satsningar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling

• Fortsatt satsning på språktester vid rekrytering

• Stärkt arbetsmiljöarbete och fortsatt utveckling av det hälsofrämjande arbetet

• Permanent satsning på kommungemensamma hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter

• Satsning på beslutsstödssystem för stärkt ledning, styrning och uppföljning

• Fortsatt satsning på digitalisering och nätverksinvesteringar

• Medel för utbildning av förtroendevalda och förtjänsttecken 

• Ny överförmyndarnämnd



Några särskilda uppdrag 
• Utreda förutsättningar för en familjecentral på Norr (KS)

• Se över modellen för föreningsbidrag (STN)

• Se över ansvar och organisation för tillstånd och tillsyn gällande alkohol och 
tobak (KS)

• Minska elförbrukningen (samtliga nämnder och bolag)

• Fördjupa utredningarna om utveckling av lokstallsområdet och simhallen (KS)

• Fortsatt utredning gällande effektivt nyttjande av skollokaler (KS)



Fokusområden för kommunstyrelsen
• Kvalitetsdialoger med varje nämnd

• Samhällsekonomins utveckling och påverkan på kommunens 
förutsättningar

• Uppföljning av riktade insatser för ökad trygghet och säkerhet med 
fokus på barn och unga



Budgeterat resultat, avsatta 
medel och investeringar



Budgeterat resultat och skattesats
Budgeterat resultat 2023: 3,9 mnkr (0,15 procent av skatteintäkterna)

Plan 2024: 6,1 mnkr (0,23 %)

Plan 2025: 85,9 mnkr (3,13%)

Skattesats: 22,12 kr 

Skatteintäkterna beräknas utifrån ett befolkningsunderlag på 34 700 invånare 
per 1 nov 2022 och därefter en ökning med 100 personer per år 2023-2024.



Resurser att tillgå utöver budgeten

Avsatta medel, mnkr 31 aug 2022

RUR 83,6

Tillväxtfrämjande medel 35,3

Integrationsfonden 27,4

TOTALT 146,3



Medel från integrationsfonden 2023
• Satsningen om totalt 2,7 mnkr till bildningsnämnden för kompetens-

höjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan 
pågår till och med juni 2024.

• Omställningskostnader bildningsnämnden: 13 mnkr 2023

• Utbildningstjänster: 1 mnkr 2023

• Medfinansiering yrkesvux: 2,14 mnkr 2023

• Reserv habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir): 2 mnkr 2023

• Reserv sommarlovsaktiviteter (om statsbidrag uteblir): 1 mnkr 2023



Investeringar och exploateringar 2023

Verksamhetsinvesteringar: 76,2 mnkr

Investeringar avseende exploatering: 33,7 mnkr

Fastighetsinvesteringar: 144,5 mnkr



Majoritetens förslag 
till övergripande 
plan med budget 
2023-2025


