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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 
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Kommunstyrelsens vice ordförande 
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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 
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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. 
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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.   
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attraktionskraft & kompetensförsörjning

Ett starkare Katrineholm

Övergripande plan med budget 2019-2021

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



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)



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



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



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



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



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



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



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



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)



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



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



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.



Foto: Hanna Maxstad

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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