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Trygg återstart med fokus på hälsa 
När vi går in i verksamhetsåret 2022 kan vi blicka tillbaka på två år av utmaningar som världen, Sverige 

och Katrineholm aldrig tidigare stått inför i modern tid. Pandemin har tagit ett kraftigt grepp om världens 

befolkning, och prövat oss alla på många sätt. Nu, när de största begränsningarna av vårt vardagsliv 

börjat avta, kan vi konstatera att Katrineholm har stått sig starkt. Näringslivet har kommit ur krisen med 

flaggan i topp och den kommunala organisationen har, genom hårt arbete av våra medarbetare, lyckats 

utföra kärnuppdragen på ett beundransvärt sätt. En hel del planerad verksamhet har fått stryka på foten, 

men trots utmaningarna har vi levererat den viktigaste servicen till våra kommuninvånare.  

Ekonomiskt har de här åren präglats av en stor osäkerhet, men en god kostnadskontroll i verksam-

heterna, tillsammans med massiva stöd från staten, har gett rekordår i den kommunala ekonomin.  

Den ekonomiska kris som många bedömare befarade när pandemin slog till har inte heller blivit så 

kraftfull som man trott. Det gör att vi står starka ekonomiskt inför de närmaste åren, med ett växande 

skatteunderlag och en arbetslöshet som viker nedåt igen. Det är väldigt viktigt för oss i Katrineholm,  

då vi har stora kommande ekonomiska utmaningar att parera, utifrån den demografiska utvecklingen.  

För att möta de ökande omsorgsbehoven har vi nyligen färdigställt ett nytt äldreboende med 96 platser. 

Det ger oss också möjlighet att modernisera och rusta våra befintliga boenden inför framtiden. Utöver 

det satsar vi rejält för att möta de ökade behov vi står inför redan nu, och för att ytterligare förbättra 

arbetsmiljön för våra anställda i äldreomsorgen. 

Vi kommer under 2022 att inviga två nya grundskolor, bygga en ny förskola och genomföra flera andra 

investeringar i skolor och annan verksamhet för barn och unga. Dessa tunga investeringar stärker våra 

möjligheter att möta de framtida utmaningarna. Det finns dock fler insatser vi behöver sätta till för att 

säkra en god välfärd. Kompetensförsörjningen är nog den största utmaningen. På samma sätt som vårt 

lokala näringsliv, måste vi hitta nya vägar för att möta den brist på kompetens som vi står inför redan nu, 

och som blir en ännu större utmaning framåt. Skolan ska utbilda våra ungdomar för den framtida 

arbetsmarknaden och vi stärker därför resurserna för ökad måluppfyllelse och trygghet. Vi satsar även 

resurser för att vuxna ska kunna ställa om för att bättre matcha den kompetens som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. 

Klimat- och miljöfrågorna är förstås också i fokus framåt, och vi fortsätter arbetet med omställningen av 

vår verksamhet. Planeringen för en god hantering av dagvatten och framtagandet av en modern klimat-

strategi och klimatanpassningsplan är exempel på insatser under kommande år. 

Vi utlyser år 2022 till Hälsoåret i Katrineholms kommun. Redan tidigare kunde vi konstatera att folkhälsan 

i vår kommun är sämre än i många andra kommuner. Konsekvenserna av pandemin är att den 

utmaningen har växt ytterligare, inte minst bland barn, unga och äldre. Vi satsar därför på att kunna 

genomföra en rad nya insatser för att, tillsammans med annat redan planerat arbete, stärka folkhälsan i 

kommunen. Pengarna ska kunna användas såväl internt, för våra medarbetare, som externt till våra 

invånare, för att genomföra insatser för en bättre hälsa under 2022 och framåt. 

Vi genomför också fortsatta satsningar inom kultur, idrott och fritid för att stärka trygghet, hälsa och 

välbefinnande. Barn, unga och äldre är prioriterade. En kommun ska vara en plats där både kropp och 

själ får möjlighet att utvecklas och må bra. Fler platser att utöva rörelse och idrott på, mer offentlig konst 

och ytterligare resurser för kommunens fritidsverksamheter för barn och unga är några exempel på 

satsningar under 2022. 

Genom ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser och nytänkande i våra verksamheter är vi 

övertygade om att Katrineholm går en ljus framtid till mötes! 

 

Johan Söderberg (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  

Christer Sundqvist (M) 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Inledning 
Beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024 

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv & lust, översikts-

planen samt kommunplan för 2019-2022. Kommunplanen togs fram gemensamt av Socialdemokraterna 

och Moderaterna efter valet 2018 och fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019. Den gäller för 

hela mandatperioden och ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget.  

Den årliga planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem som utgör  

ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Styrsystemet innefattar hela kommun-

koncernen, det vill säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och kommunalförbund.  

I övergripande plan med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för nämnder,  

bolag och kommunalförbund för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Även den 

ekonomiska ersättningen avseende kommunens verksamhetsfastigheter fastställs i samband med 

budgeten. Utifrån planeringsdirektivet som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2021 har nämnder 

och bolag inkommit med underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget.  

Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnder och 

bolag fastställa nämndens/bolagets plan med budget. Detta ska ske innan planeringsåret påbörjas. 

I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig bild av faktorer som påverkar kommunens planering 

och budget för kommande år. Med utgångspunkt från de sju övergripande målen i kommunplan 2019-

2022 redovisas förutsättningar och prioriteringar inför den kommande planperioden. Därefter anges de 

särskilda uppdrag som ges till nämnderna inför kommande år. Avsnittet räkenskaper innehåller drifts-

budget, investeringsbudget, exploateringsbudget, budget för fastighetsinvesteringar, resultaträkning, 

balansräkning samt kassaflödesanalys. Bilaga 1 innehåller en organisationsöversikt. I bilaga 2 finns en 

förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen. I bilaga 3 anges indikatorer 

som kommer användas för uppföljning av resultatmålen i 2022 års delårsrapport och årsredovisning.  

I bilaga 4 finns ett presentationsmaterial ”Hälsa & trygghet – Ett axplock ur satsningar och investeringar  

i övergripande plan med budget 2022-2024”. 

Omvärldsförutsättningar 

Samhällsekonomiska förutsättningar 

Trots den förväntade återhämtningen är det lågkonjunktur 2021 och normalkonjunktur förväntas nås 

först under andra halvan av 2023. Den största återhämtningen av BNP och arbetade timmar sker under 

2021. Ökningen tros fortsätta 2022 men inte lika kraftigt. Då medelarbetstiden sjunkit rejält under 

pandemin antas produktionsökning kunna ske genom att arbetstiderna ökar för de som redan finns på 

arbetsmarknaden. Det gör att antalet nya sysselsatta ökar i relativt låg utsträckning. De grupper som står 

långt från arbetsmarknaden får svårare att få arbete och antalet långtidsarbetslösa ökar under 2021. 

Arbetslösheten förväntas fortsätta stiga något under 2021 för att sen minska under 2022. Det kommer att 

ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig. En balans på 

arbetsmarknaden förväntas att nås först 2024, då med en jämviktsarbetslöshet på runt 7 procent.  

Inflationen ligger just nu på nivåer över inflationsmålet och mycket högre än under 2020. Det samman-

slaget med relativprisförändringar på varor där det uppstått en brist t.ex. inom bygg- och elektronik-

branschen gör att prisökningar nu upplevs som stora. Inflationen förväntas mattas av något under 2022.  

Statens skuld som andel av BNP har minskat under en lång period. Kommuner och regioner har dock haft 

en successivt stigande skuld, som kan förklaras av befolkningsökningar för grupperna äldre, barn och unga, 

vilket drivit upp kostnadsökningarna. Stora investeringsbehov i skolor, förskolor, sjukhus, VA-anläggningar 

och äldrebostäder har dessutom ökat kostnaderna. Under pandemiåret har stora statliga satsningar gjorts 

för att stötta kommuner. Detta gav ett positivt finansiellt sparande för kommunsektorn 2020 och troligtvis 

blir det även så 2021. De tillfälliga förstärkningarna från staten kommer att minska de närmaste åren, vilket 
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kommer att ge nedgång i resultaten. Den demografiska utvecklingen kommer att medföra betydande 

utmaningar och få långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning. Samtidigt kvarstår utmaningarna att 

finansiera de ökade investeringsbehoven framöver. 

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster 

ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska 

svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Behoven av välfärd ökar med cirka en procent 

per år under den kommande tioårsperioden, främst är det äldreomsorgen som har ett ökande behov 

men behov finns även för förskola och skola. Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har 

under de senaste decennierna ökat i betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska 

utvecklingen, främst till följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte 

att vara möjlig i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med 

välfärdsbehoven. 

En rad åtgärder har diskuterats för att möta den demografiska utmaningen, såsom höjda skatter, höjda 

avgifter, höjd pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På 

senare tid har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete 

är ett sätt att bromsa ökade behov och bidra till bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det är inte troligt 

att någon enskild åtgärd räcker, däremot kan många bidrag från en rad olika åtgärder räcka för att klara 

utmaningen. 

Trender som påverkar det kommunala uppdraget 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i augusti 2021 publicerat en uppdaterad omvärldsanalys, 

Vägval för framtiden, som beskriver trender som bedöms påverka det lokala och regionala uppdraget 

fram till 2030. Analysen har tagits fram av SKR tillsammans med Kairos Future och representanter från 

kommuner och regioner.  

I Vägval för framtiden definierar SKR fem övergripande förändringsområden som starkt påverkar såväl 

Sverige som övriga världen: globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar. Dessa 

övergripande förändringskrafter är ofta svåra att påverka lokalt och konsekvenserna av dem kan se olika 

ut i olika delar av Sverige. Oavsett om förändringarna utgör möjligheter, hot eller både och, pekar SKR på 

vikten av att man lokalt och regionalt har en strategi för att möta dem. De som bäst förstår och förmår att 

hantera dessa fundamentala förändringskrafter kan också bäst dra fördelar av dem. 

Utifrån de fem övergripande förändringskrafterna lyfter SKR fram tio trender som bedöms få stor 

betydelse för kommuner och regioner fram till 2030: 

1. Ökat behov av livslångt lärande 

− Konkurrens om arbetskraft 

− Rekrytering räcker inte – det krävs omställning och kompetensutveckling 

2. Användare driver teknisk utveckling 

− En stor del av befolkningen är användare av digitala verktyg 

− Endast 27 procent anser att kommuner och regioner lever upp till förväntningar om digital service 

3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 

− Digitalisering har möjliggjort för hem- och distansarbete 

− Frågor väcks om var man ska få sin välfärd och betala skatt 

4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 

− Människor vill bo på platser och arbeta på företag med en tydlig agenda för att minska 

koldioxidutsläpp 

− Klimatomställningen driver fram nya affärsmodeller men skapar också intressekonflikter 

5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 

− Välfärdsbrottsligheten finansierar annan brottslighet 

− Brottsligheten får systemhotande konsekvenser 
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6. Ökad polarisering och utsatthet 

− Sedan början av 1980-talet har inkomst- och förmögenhetsspridningen mellan olika grupper ökat 

− Även om en majoritet är nöjda med sina liv finns en växande grupp missnöjda 

7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas 

− Under pandemin har centralisering förts fram som en enkel lösning på svåra samhällsfrågor 

− Trots kritik mot den statliga detaljstyrningen har de riktade statsbidragen ökat 

8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer 

− Tillit innebär låga transaktionskostnader 

− Sverige, och de nordiska länderna har hög tillit, men, tilliten har sjunkit i åldersgrupperna 16-44 år 

9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 

− Komplexiteten bidrar till att människors problem ramlar mellan stolarna 

− Nya arbetssätt behöver utvecklas som kan hantera flera system samtidigt 

10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 

− Bränder, översvämningar, cyberattacker, pandemi har öppnat våra ögon för samhällets sårbarhet 

− 2019 svarade 63 procent av 100 tillfrågade företag att de utsatts för cyberattacker 

Förutsättningar i Katrineholm 

Ekonomiska förutsättningar 

I delårsrapporten redovisas kommunens ekonomiska ställning per 31 augusti 2021 samt en prognos för 

helåret. Prognosen för 2021 visar på en positiv avvikelse mot budget på 38 mnkr, vilket ger ett prognosti-

serat resultat på 89 mnkr.  

Den samlade prognosen för nämnderna är att de avvikelser som finns för vissa nämnder tar ut varandra, 

vilket ger ett prognostiserat resultat i balans för nämnderna totalt. Prognosen för finansförvaltningen är 

positiv och beräknas till 38 mnkr. När budgeten för 2021 beslutades i november 2020 var osäkerheten stor 

kring hur pandemin skulle påverka skatteintäkterna. Med facit i hand visade det sig att kommunens skatte-

underlag blev högre än förväntat. I delårsrapporten 2021 är helårsprognosen för skatter och utjämning, 

inklusive generella statsbidrag, en positiv avvikelse på 43 mnkr. Utöver detta påverkas prognosen för 

finansförvaltningen av att kommunen har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader även under 2021. 

Även gällande pensioner visar prognosen på en positiv avvikelse. Samtidigt beaktas även planerade åtgärder 

för att minska kommunens framtida pensionskostnader i prognosen. Den 30 september kom en ny 

skatteprognos som visar på en ytterligare förbättrad prognos avseende kommunens skatteintäkter 2021. 

Dessa intäkter är inte medräknade i delårsrapportens prognos för 2021.  

För 2022 innebär SKR:s senaste skatteunderlagsprognos att Katrineholms kommuns totala intäkter från 

skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift 

beräknas bli cirka 63,8 mnkr högre än i plan för 2022 (enligt flerårsplanen i kommunens övergripande plan 

med budget 2021-2023 som fastställdes i november 2020). Det riktade generella statsbidraget för äldre-

omsorg ger ett fortsatt tillskott om 15,4 mnkr för Katrineholms kommun. Beräkningen baseras på ett 

antagande att invånarantalet kommer uppgå till 34 900 invånare per 1 november 2021.  

Katrineholms kommun har en stark ekonomi och har visat ett positivt resultat de senaste tio åren. 

Delårsrapporten och prognosen framåt tyder på en fortsatt god ekonomisk ställning för kommunen. 

Kommunens resultat kan dock snabbt förändras, exempelvis om nämnderna inte håller sina ramar eller 

om intäkterna förändras. Samtliga nämnder arbetar kontinuerligt för att nå målet ekonomi i balans. 

Störst utmaningar har socialnämnden men planerade åtgärder finns och effekter kan ses, bland annat 

genom förändrade arbetssätt för att minska antalet placeringar och öka förutsättningarna för att fler 

personer ska komma i egen försörjning. En risk finns dock att pandemin får varaktiga effekter i form av 

ökad långtidsarbetslöshet. Arbetsmarknaden i Katrineholms kommun har tydligt påverkats av pandemin 

och konjunkturnedgången under 2020. Under våren 2021 har arbetslösheten börjat minska igen men är 

fortfarande högre i Katrineholm än i riket. I augusti uppgick arbetslösheten i Katrineholm till 9,4 procent, 
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att jämföra med 7,7 procent i riket (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, som 

andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år). 

Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas även i hög grad av de satsningar och åtgärder som 

regering och riksdag tar beslut om. Statsbidragen har under 2020 och 2021 ökat kraftigt. Totalt sett 

förväntas en minskning av statsbidragen under 2022 men på grund av det politiska läget på nationell nivå 

är osäkerheten fortfarande stor. En annan utmaning är att en stor del av statsbidragen fortfarande är 

riktade och kortsiktiga, vilket försvårar kommunens möjligheter att planera på längre sikt.  

Med en minskad smittspridning till följd av att fler vaccineras mot covid-19 kommer kommunorganisa-

tionen stegvis att återgå till en mer normal verksamhet, eller det nya normala. I slutet av september 2021 

togs flera nationella restriktioner bort, bland annat rådet att arbeta hemifrån. Förändrade arbetssätt och 

distansarbete kommer med all sannolikhet ändå att fortsätta. Det kommer i sin tur påverka hur och när vi 

möts, resmönster och lokalbehov. Det är viktigt att de lärdomar och möjligheter som arbetet kring 

pandemin har skapat tas tillvara. Samtidigt är det viktigt att de negativa konsekvenserna av pandemin inte 

fortsätter, då det bland annat riskerar få negativa effekter för barns och ungdomars mående och hälsa. 

Finansieringen av välfärden och kompetensförsörjningen är två av de främsta framtidsutmaningarna för 

Katrineholms kommun, liksom för övrig offentlig sektor. För att klara finansieringen är det angeläget att 

fortsätta effektivisera de kommunala verksamheterna. Ökande volymer i de kommunala verksamheterna 

innebär samtidigt att efterfrågan på arbetskraft ökar. För att kommunen ska kunna möta och klara 

kompetensförsörjningen behöver fler komma in på arbetsmarknaden och fler arbeta mer tid. Kommunen 

behöver också fortsätta utveckla sin attraktionskraft både som arbetsgivare och som plats att leva och bo på. 

Befolkningsutveckling i Katrineholm 

Prognoser för befolkningsutvecklingen är viktiga för att kunna bedöma framtida behov av kommunens 

olika verksamheter. Den senaste befolkningsprognosen för Katrineholms kommun togs fram av Statistiska 

centralbyrån (SCB) i december 2019 och baserades på antaganden om antal födda och avlidna samt in- och 

utflyttning utifrån planerad byggnation. Prognosen togs således fram före pandemin och utfallet under 

2020 kom att avvika kraftigt från den förväntade utvecklingen. Såväl i riket som helhet som i Katrineholm 

skedde en kraftig minskning av befolkningstillväxten under 2020. Det var en effekt av flera faktorer som 

alla i viss mån påverkades av pandemin; minskad invandring, minskade födelsetal, högre dödstal samt ett 

lägre netto för inrikes in- och utflyttning. 

SCB publicerar årligen en framskrivning av befolkningen i Sverige som helhet samt per region och 

kommuner. Framskrivningen sträcker sig fram till 2070 och bygger på antaganden om barnafödande, 

dödlighet, invandring och utvandring. SCB gör skillnad på befolkningsframskrivningar och befolknings-

prognoser. På kort sikt kan framskrivningen ses som en prognos. Men på längre sikt ska framskrivningen 

ses som en beräkning som utgår från att dagens beteenden, trender, regler och allmänna förutsättningar 

förblir desamma i framtiden. SCB:s regionala befolkningsframskrivningar bygger på historiska data och 

överensstämmer med framskrivningen för riket. I beräkningarna tas inte någon hänsyn till exempelvis 

kommunernas planerade bostadsbyggande, etableringar av företag eller andra framtida mål och 

förutsättningar. 

Framskrivningen för Sverige som helhet pekar på att befolkningen kommer öka både till följd av att fler 

föds än dör och att fler invandrar än utvandrar. De kommande åren väntas migrationen till Sverige vara 

lägre, men invandringsöverskottet beräknas fortsatt bidra till ett befolkningstillskott i alla län. Utmärkande 

för den framtida befolkningen är att andelen äldre ökar. Det beror på att dödligheten minskar, att folk blir 

äldre, men också på det föddes många på 1940-talet som under de närmaste åren passerar 80 års ålder. 

Även den befolkningsframskrivning för Katrineholms kommun som SCB publicerade i juni 2021 visar att 

gruppen som är 80 år eller äldre kommer öka betydligt mer än befolkningen i övrigt. Både gruppen barn 

och unga 0-19 år samt gruppen i yrkesverksam ålder 20-66 år kommer enligt framskrivningen vara stabila, 

med endast en marginell ökning jämfört med 2021. För åldersgruppen 67-79 år visar framskrivningen att 

på en viss minskning under den närmaste tioårsperioden men därefter en ökning igen. 

Att de äldsta invånarna ökar i snabbare takt än de i yrkesverksam ålder medan antalet barn och unga är 

stabilt innebär att volymerna i de kommunala verksamheterna totalt sett ökar samtidigt som färre ska 

försörja fler och konkurrensen om arbetskraften ökar. 
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Källa: SCB befolkningsframskrivning, juni 2021. 

Diagrammet nedan visar en mer detaljerad bild av befolkningsutvecklingen i Katrineholms kommun 

enligt SCB:s befolkningsframskrivning. Diagrammet visar utvecklingen under de närmaste tio åren för  

de ålderskategorier som används i kommunens resursfördelningsmodell (se sid 21). 

 

Källa: SCB befolkningsframskrivning, juni 2021. 

Det som under den kommande tioårsperioden kan förväntas påverka kommunens verksamheter mest  

är den kraftiga ökningen av antalet invånare som är 80 år och äldre. Åldersgruppen 80–89 år kommer öka 

kraftigt från 2021. I slutet av perioden planar ökningen för denna åldersgrupp ut men då börjar istället 

åldersgruppen 90+ att öka.  

När det gäller barn och unga visar SCB:s befolkningsframskrivning på en minskning av antalet barn i 

förskoleålder fram till 2025. Samtidigt ses en ökning av antalet barn i grundskolans lägre årskurser.  

Mot slutet av tioårsperioden ses en liten ökning av antalet barn i grundskolans högre årskurser och i 

gymnasieskolan. 

Det är viktigt att komma ihåg att detta är en framskrivning baserad på historiska data och antaganden om 

barnafödande, dödlighet, invandring och utvandring. Framskrivningen tar ingen hänsyn till planerat 

bostadsbyggande eller andra lokala förutsättningar som kan påverka inflyttning till kommunen, 

exempelvis när det gäller näringsliv, arbetsmarknad och kommunikationer. Utvecklingen under 2020 

visade också att pandemin kan ha stor påverkan på befolkningsutvecklingen, både genom direkta effekter 
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på flytt- och födelsenetton men också indirekt genom effekter på samhällsekonomin. Det innebär att det i 

nuläget är ovanligt svårt att göra prognoser för befolkningsutvecklingen.  

Katrineholms kommun jämfört med andra 

Jämförelser med andra kommuner, finansiellt, kostnads- och kvalitetsmässigt, är en viktig del i kommunens 

utvecklingsarbete. Finansiellt visar nyckeltal baserade på det kommunala räkenskapssammandraget att 

Katrineholms kommun sedan 2019 har ökat sitt resultat som andel av skatteintäkter och bidrag. Utveck-

lingen har varit liknande i många andra kommuner. Parallellt har nettokostnaderna som andel av skatt och 

generella statsbidrag minskat, både i Katrineholm och andra kommuner. Det är i grunden positivt eftersom 

kostnadsutvecklingen behöver dämpas för att kunna möta volym- och kostnadsökningar framöver.  

Katrineholms kommun har länge haft en relativt hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner sett till 

de totala nettokostnaderna per invånare. Under 2020 var dock kostnadsökningen något lägre i Katrine-

holms kommun än genomsnittligt, vilket innebär att kommunen inte länge tillhör gruppen med högst 

nettokostnader per invånare. 

För att få en jämförelse av kostnadsläget som i högre grad tar hänsyn till att kommuner har olika 

förutsättningar brukar verksamhetens nettokostnad sättas i relation till en beräknad referenskostnad. 

Referenskostnaderna beräknas på ett liknande sätt som de standardkostnader som ligger till grund för den 

kommunala kostnadsutjämningen. De visar vilka kostnader kommunen skulle ha om verksamheten 

bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna 

strukturella förhållandena, till exempel åldersstruktur, socioekonomiska förhållanden och geografi.  

Jämförelser av de så kallade nettokostnadsavvikelserna visar att Katrineholms kommun sammantaget har 

förhållandevis låga verksamhetskostnader med hänsyn taget till kommunens strukturella förutsättningar. 

Det gäller alla verksamhetsområden utom individ- och familjeomsorgen som har en större nettokostnads-

avvikelse jämfört med andra kommuner. För individ- och familjeomsorgen har dock nettokostnads-

avvikelsen minskat tydligt jämfört med föregående år, på grund både av att den redovisade netto-

kostnaden per invånare minskade och att den beräknade referenskostnaden ökade. 

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram ett antal effektivitetsindex som syftar till 

att kommuner ska kunna jämföra och analysera produktivitet och effektivitet inom olika verksamhets-

områden med andra kommuner. Nyckeltalen, som fokuserar på de största verksamhetsområdena där 

kommunen är huvudman, togs fram förra året och har utvecklats och uppdaterats i september 2021.  

För varje verksamhetsområde har ett effektivitetsindex beräknats som är baserat på dels ett kvalitetsindex, 

dels ett resursindex. Dessa underliggande index är i sin tur beräknade utifrån flera olika nyckeltal baserade 

på befintlig statistik kring verksamheternas kostnader och kvalitet. Så långt det är möjligt är nyckeltalen är 

justerade för att ta hänsyn till att kommuner har olika strukturella förutsättningar. Effektivitetsindexen 

beskriver kommunens relativa effektivitet inom verksamhetsområdet, det vill säga i jämförelse med andra 

kommuner.  

Inom utbildningsområdet beräknas effektivitetsindex för förskola, kommunal grundskola samt kommunal 

gymnasieskola. När det gäller förskola och gymnasieskola ligger Katrineholms kommuns effektivitetsindex 

över snittet för övriga kommuner. För dessa verksamheter har kommunen låga resursindex, vilket innebär 

att kommunens kostnader är förhållandevis låga när hänsyn tas till strukturella förutsättningar. När det 

gäller grundskola ligger Katrineholms kommuns effektivitetsindex under snittet för övriga kommuner. 

Kommunens resursindex för grundskolan är något bättre än snittet för övriga kommuner men kvalitets-

indexet ligger lägre. Trots att beräkningen av kvalitetsindexet tar hänsyn till skillnader i strukturella 

förutsättningar har kommunen jämförelsevis låga resultat för de kvalitetsmått som ingår i beräkningarna. 

Inom området stöd och omsorg beräknas effektivitetsindex för äldreomsorg, LSS boende och daglig 

verksamhet samt ekonomiskt bistånd. När det gäller äldreomsorg har kommunen ett resursindex som är 

något bättre än snittet för övriga kommuner medan kvalitetsindex ligger något lägre. Sammantaget ger det 

ett effektivitetsindex något över medel. När det gäller LSS ligger kommunens resursindex något över 

medel, vilket innebär att kommunen har ett förhållandevis lågt kostnadsläge. Något kvalitetsindex har inte 

kunnat beräknas för LSS eftersom kommunen inte har utfall för samtliga underliggande nyckeltal varje år. 

Därmed kan inte heller något sammanfattande effektivitetsindex för LSS beräknas. 
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Katrineholms kommuns beräknade effektivitetsindex för ekonomiskt bistånd är det tredje lägsta i hela 

landet, en konsekvens av att både resursindex och kvalitetsindex är låga jämfört med andra kommuner. 

Resursindexet visar att kommunens kostnader är förhållandevis höga även när hänsyn tas till strukturella 

förutsättningar. De underliggande nyckeltalen för kvalitetsindexet visar dels att en jämförelsevis stor andel 

av biståndstagarna i Katrineholms kommun har långvarigt bistånd, dels att jämförelsevis många av dem 

som avslutats inom ekonomiskt bistånd ansöker om försörjningsstöd igen inom ett år.  

Avsatta medel 

Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. 

Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), en integrationsfond samt 

tillväxtfrämjande medel från tidigare års resultat.  

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultat-

utjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över 

en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för 

resultatutjämningsreserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr. Av 2020 års resultat 

avsattes ytterligare 66,6 mnkr. Den totala avsättningen till RUR uppgår därefter till 83,6 mnkr. 

Därutöver har delar av tidigare års resultat reserverats för tillväxtfrämjande åtgärder. I samband med 

årsredovisningarna för åren 2010 till 2015 har kommunen reserverat medel av resultatet för särskilda 

framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Dessa medel påverkar resultatet 

när de används. 

Kommunen har även avsatt medel som kommunen erhåller för sitt breda integrationsåtagande. Ett 

åtagande som sträcker sig över flera år varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för 

framtida åtaganden. En del av den schablonersättning som årligen tilldelas kommunen från Migrations-

verket avsätts till fonden för att kunna användas till specifika projekt. I övergripande plan med budget 

2021-2023 reserverades totalt 11,8 mnkr för olika satsningar under 2021. Grundregeln är att medel som 

reserverats från integrationsfonden som inte förbrukats under året återförs till fonden vid årets slut.  

Totalt uppgick kommunens avsatta medel till 147,7 mnkr per den 31 augusti 2021. Beaktat att det i över-

gripande plan med budget 2021-2023 reserverades 11,8 mnkr för olika satsningar under 2021 (varav 

1,8 mnkr hade använts per den 31 augusti) fanns det 135,9 mnkr kvar att besluta om. 

Avsatta medel, mnkr 31 augusti 2021 

RUR 83,6 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

Integrationsfonden 28,8 

    varav reserverade för satsningar 2021 11,8 

TOTALT 147,7 

Kvar att besluta om 135,9 
 

I övergripande plan med budget 2022-2024 reserveras 5 mnkr från integrationsfonden för volym-

förändringar inom bildningsnämndens verksamheter. Satsningen 2021 om 2,7 mnkr till bildnings-

nämnden för kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan 

förlängs, vilket innebär att medlen kan användas till och med första halvåret 2024. 

Integrationsfonden tillförs löpande nya medel utifrån ersättningen från Migrationsverket, vilket innebär 

att det kommer finnas ytterligare medel att besluta om under nästa år. Troligen kommer inte heller alla 

medel som reserverades inför 2021 att förbrukas och dessa återförs i så fall till fonden. 
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Ekonomiska ramar 
I den övergripande planen med budget fastställs kommunens övergripande driftbudget 2022 med plan 

för 2023-2024. Den övergripande planen med budget innehåller också kommunens investerings- och 

exploateringsbudget samt budget för fastighetsinvesteringar 2022 med plan för 2023-2024. 

Utgångspunkten för driftsbudgeten är flerårsplanen 2022-2023 som fastställdes av kommunfullmäktige i 

november 2020, samt planeringsdirektivet för 2022 som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2021. 

Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska justeringar, ny skatteunderlagsprognos samt justeringar 

under majoritetsberedningen. I bilaga 1 redovisas ändringarna i nämndernas ramar. 

Finansiering 

Finansieringen av kommunens verksamhet sker främst genom skatteintäkter och utjämning, fastighets-

avgift, generella och riktade statsbidrag samt avgifter som invånare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, 

med mera. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning används SKR:s skatteunderlagsprognos från september 

2021. Utgångspunkten i beräkningen är att kommunen förväntas ha 34 900 invånare per 1 november 

2021, 35 000 invånare per 1 november 2022 och 35 100 invånare per 1 november 2023.  

I beräkningarna har kända förändringar av de generella statsbidragen beaktats utifrån regeringens 

budgetproposition. Riktade statsbidrag har ej beaktats, förutom det riktade generella statsbidraget för 

äldreomsorg. 

Borgensavgifter 

Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt fastställda principer. Genom ett kommunalt borgens-

åtagande kan bolagen ta upp lån till en lägre ränta. För att möta kraven på marknadsmässighet beräknas 

borgensavgiften utifrån den så kallade marginalmetoden och grundar sig på uppgifter från senast 

fastställd årsredovisning för bolagen. Borgensavgiften 2021 uppgår för KFAB till 0,43 procent, för KIAB till 

0,34 procent och för KVAAB till 0,68 procent av det utstående borgensbeloppet. Kommunens 

budgeterade intäkt för utställd borgen uppgår till 11,3 mnkr 2022. 

Revidering av taxor och avgifter 

Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna sett över om det behöver göras justeringar av 

avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde. Eventuella taxeändringar beaktas inom 

nämnderna. 

Kostnadsökningar 

Demografi 

Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom 

förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad per 

individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar mellan åren.  

I tabellen nedan framgår prognosticerade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg. 

Beräkningen utgår från SCB:s befolkningsframskrivning från juni 2021, med justering från bildnings-

förvaltningen av antalet barn i förskolan utifrån kända förhållanden. 

Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger på samma princip 

som används gentemot 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. Gällande bidraget 

inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta 
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platser. Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden baseras 

på underlag från den kommunala kostnadsutjämningsmodellen.  

Effekten av resursfördelningsmodellen för 2022 uppgår till -5,1 mnkr för bildningsnämnden och 

+6,0 mnkr för vård- och omsorgsnämnden och är fördelade i nämndernas ramar. Att resursfördelningen 

är negativ för bildningsnämnden beror på ett relativt lågt födelsetal 2020 och 2021 vilket får effekt på 

resurstilldelningen avseende förskolan.  

Kategori 

Budget 

2021 

Prognos 

2022 

Effekt 

(tkr) 

Prognos 

2023 

Prognos 

2024 

Förskola inkl. pedagogisk omsorg 2 001 1 914 -8 639 1 863 1 840 

Förskoleklass 444 464 1 134 465 433 

Grundskola 1-6 2 490 2 574 6 124 2 635 2 711 

Grundskola 7-9 1 273 1 275 163 1 248 1 230 

Grundskola 4 207 4 313 7 420 4 348 4 374 

Gymnasieskola* 1 314 1 281 -3 863 1 323 1 324 

Skola 7 522 7 508 -5 082 7 534 7 538 

65-79 år 5 990 5 903 -1 818 5 921 5 857 

80-89 år 1 758 1 821 7 549 1 908 2 051 

90-w år 425 426 310 427 420 

Äldreomsorg 8 173 8 150 6 041 8 256 8 328 

TOTALT 15 695 15 658 960 15 790 15 866 

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet. 

Personal 

För löneökningar avsätts medel motsvarande 2,1 procent 2022, 2023 och 2024. Beräkningarna utgår från 

en löneökning om 2,0 procent för 2021.  

Beräkningen av pensionskostnader har uppdaterats med ny pensionsprognos per 31 augusti 2021. 

Lokaler 

Inför beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024 har nämnderna lämnat förslag till 

prioriterade fastighetsinvesteringar. Förslag till investeringar i fastigheter och lokaler och därav följande 

hyreskostnader bereds och sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med lokalarbets-

gruppen och fastighetsbolagen KFAB och KIAB. Inför budgetberedningen har förslagen till fastighets-

investeringar setts över och i vissa fall justerats utifrån en uppdaterad bild av kostnadsläget. Under 

budgetberedningen har ytterligare prioritering varit nödvändig för att kostnadsökningen ska rymmas inom 

befintligt ekonomiskt utrymme. Det är fastighetsinvesteringarnas effekt på hyreskostnaderna som är 

utgångspunkten i prioriteringsarbetet. Den totala fastighetsinvesteringsbudgeten uppgår till 665,4 mnkr  

för 2022, vilket ger en hyresökning/lokalkostnadsökning på 39,2 mnkr 2022. 

Kommunen har tillsammans med KFAB arbetat med att ta fram nya principer för hantering av de 

kommunala hyrorna i budgetprocessen. Målet är att hamna närmare självkostnad än tidigare. Medel  

för hyreskostnadsökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler som sedan 

tidigare är beslutade för 2021 eller tas upp i fastighetsinvesteringsbudgeten för 2022 är inräknade i 

driftsbudgeten med hyreskorrigeringar för 2022 enligt de nya principerna. Medel finns även avsatta för 

lokalkostnadsökningar för verksamhetslokaler som inte ägs av KFAB och KIAB. Grunduppräkningen 

beräknas på en hyresuppräkning om 1,0 procent 2022-2024.  

Fastställda hyror har lagts ut på nämndernas ramar, övriga beräknade hyresökningar hanteras centralt 

och läggs ut på nämnderna i samband med att lokalerna tillträds. 

Drifts- och avskrivningskostnader till följd av investeringar 

Inför beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024 har nämnderna lämnat förslag till 

prioriterade investerings- och exploateringsbehov, inklusive uppgift om vad dessa ger för drift-

konsekvenser. Investeringsbehoven är fortsatt höga och ytterligare prioritering har varit nödvändigt för 

att kostnaderna ska rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är investeringarnas nettoeffekt 
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som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet. Ett av kommunens finansiella mål är att avskrivningarna 

inte ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten under mandatperioden. Det betyder att avskriv-

ningarna i genomsnitt inte ska uppgå till mer än cirka 70 mnkr per år.  

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 112,7 mnkr för 2022. Exploateringsbudgeten uppgår till 

67,7 mnkr 2022. Avskrivningskostnaderna är beräknade utifrån dels tidigare investeringar och 

exploateringar, dels nya investeringar och exploateringar enligt budget för 2022-2024. Utifrån detta 

uppgår avskrivningsbudgeten till 91,4 mnkr 2022. Budgetmässigt uppnås därmed inte kommunens 

finansiella mål då andelen blir 3,7 procent 2022 och enligt flerårsplanen 3,8 procent 2023 och 3,6 procent 

2024. Målet utvärderas i årsredovisningen då det verkliga utfallet redovisas. Normalt hinns inte alla 

investeringar och exploateringar med, vilket innebär att avskrivningarna oftast blir lägre än budgeterat. 

Driftskonsekvenserna av nya investeringar och exploateringar uppgår till en positiv budgeteffekt på 

2,2 mnkr för 2022. Dessa finns med i driftsbudgeten och är fördelade på berörda nämnder. Det har även 

gjorts en teknisk justering för att i redovisningen hantera fördelningen mellan drift och investering på ett 

korrekt sätt. Effekterna av den tekniska justeringen blir en positiv avvikelse på kapitaltjänstkostnaden 

under 2022. Därför kommer avstämningar och justeringar göras under året. Till följd av nya redovisnings-

principer har även driftskonsekvenser av exploateringar beräknats och hanterats på ett annat sätt än 

tidigare. Det innebär bland annat att driftskonsekvenserna nu ligger under finansen istället för på 

kommunstyrelsen. 

Övriga pris- och kostnadsförändringar 

Till följd av att inflationen nu ligger på en högre nivå än de senaste åren har nämnderna inför 2022 

kompenserats för en generell pris- och kostnadsökning på 1 procent. Eventuella pris- och kostnads-

ökningar därutöver ska hanteras av nämnderna inom ram genom effektiviseringar. 

Ramförändringar 

I driftsbudgeten för 2022-2024 anges nämndernas ekonomiska ramar för kommande år. I bilaga 1 

redovisas ändringarna i nämndernas ramar mer i detalj. Utöver tekniska justeringar har följande större 

ramjusteringar gjorts: 

• Övergripande politisk ledning 

− tillfällig ramförstärkning 2022 för allmänna val +1,3 mnkr 

• Bildningsnämnden 

− lönekompensation +14,9 mnkr 

− ramjustering utifrån demografi -5,1 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 för trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på 

fritiden +1,5 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet 

+2,0 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 för fritidsgård i Valla +0,5 mnkr 

• Kommunstyrelsen  

− lönekompensation +1,8 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022-2024 för ny översiktsplan +1,0 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 för kommungemensamma personalsociala aktiviteter +1,8 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 för kommunövergripande satsning på kompetensförsörjning +1 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 för språktester vid rekrytering +0,5 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 hälsoåret +3 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 reserverade medel för övergång till egen försörjning +4 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 reserverade medel för yrkesvux +2,14 mnkr 
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• Kulturnämnden 

− lönekompensation +0,4 mnkr 

− ramförstärkning för ungdomsverksamheten +0,5 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 för volymökning ungdomsverksamhet +0,5 mnkr 

• Service- och tekniknämnden 

− lönekompensation +1,0 mnkr 

− ramförstärkning restaurang och kök Dufvegården +1,0 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 på grund av färre barn i förskolan +0,5 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 för sopsaltning +0,8 mnkr 

• Socialnämnden 

− lönekompensation +1,6 mnkr 

− extra lönesatsning socialsekreterare +1,2 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2022 +10 mnkr (beslut i övergripande plan med budget 2021-2023)  

• Viadidaktnämnden 

− lönekompensation +1,0 mnkr 

• Vård- och omsorgsnämnden 

− lönekompensation +11,0 mnkr 

− ramjustering utifrån demografi +6,0 mnkr 

− ramförstärkning volymökning äldreomsorg +1,0 mnkr 

− ramförstärkning för förändrat arbetstidsmått nattbemanning +3,2 mnkr 

− ramförstärkning ny gruppbostad LSS Strandgården +5,0 mnkr 

− ramförstärkning för personalförstärkning inom äldreomsorg och socialpsykiatri +6,4 mnkr 

Utöver ramjusteringarna ovan reserveras 5 mnkr från integrationsfonden för volymförändringar inom 

bildningsnämndens verksamheter. Det innebär att det vid behov finns ytterligare medel att tillgå för att 

bland annat kunna hantera större avvikelser i förhållande till de prognostiserade volymförändringarna 

inom förskola och skola som har beaktats i kommunens resursfördelningsmodell. 
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Förutsättningar och prioriteringar 
utifrån kommunplanen 
Utgångspunkten för planeringen är de övergripande målen och resultatmålen i Katrineholms kommuns 

kommunplan 2019-2022. Nedan sammanfattas väsentliga förutsättningar som påverkar nämndernas och 

bolagens arbete framåt. Här redovisas också prioriterade åtgärder och satsningar som kommer genom-

föras för att nå målen i kommunplanen. 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Under förra året bromsades befolkningsökningen upp, både i Sverige och kommunen, till följd av minskad 

rörlighet och lägre födelsenetto. I Katrineholm har befolkningsökningen tagit fart igen under andra 

kvartalet 2021 och för planperioden 2022-2024 görs en försiktigt positiv bedömning att befolkningen 

kommer öka med 100 personer per år. Tillgången på bostäder och etableringsmark är avgörande faktorer 

för fortsatt tillväxt. Byggnation av bostäder och planarbete pågår och möjliggör både ökad inflyttning och 

ökad rörlighet på bostadsmarknaden framöver. Samtidigt är tillväxten svår att bedöma eftersom den även 

påverkas av faktorer som konjunktur, ränteläge och pandemin.  

Pandemin har påverkat näringslivet i kommunen, men med stor variation mellan olika branscher. 

Kommunen ser en fortsatt stor efterfrågan på mark och det lokala näringslivet förväntas fortsätta utvecklas 

positivt under nästa år, med nya företagsetableringar och ökande branschbredd. Parallellt med arbetet för 

att främja näringslivets utveckling kommer nya tag tas i arbetet för att stimulera ungas intresse för 

företagande, bland annat genom samverkan med Ung Företagsamhet. 

Företagens nöjdhet när det gäller kommunens myndighetsutövning har ökat, ett kvitto på att arbetet med 

att förbättra processerna ger resultat. Målsättningen under 2022 är att fortsätta utveckla servicen till både 

företag och privatpersoner som kommer i kontakt med kommunen i samband med bygglovsansökningar 

och miljöärenden. Fokus kommer också ligga på att fortsätta utveckla den digitala samhällsbyggnads-

processen genom digitala planer och kartor samt utveckling av e-tjänster.  

Till följd av den kraftiga konjunkturnedgång som pandemin bidrog till ökade arbetslösheten under förra 

året i Katrineholm, liksom i Sverige som helhet. Under våren 2021 har arbetslösheten börjat sjunka igen 

men är fortfarande högre i Katrineholm än i riket. Arbetsförmedlingens bedömning är att pandemin har 

påskyndat en strukturomvandling där jobb med lägre utbildningskrav försvinner. Det innebär att det kan 

bli svårare att komma in på arbetsmarknaden och risken ökar för en stigande långtidsarbetslöshet.  

Vid sidan av arbetet för fler företagsetableringar fortsätter därför kommunens arbete med olika åtgärder 

för att öka sysselsättningen, få fler att övergå till egen försörjning och minska kostnaderna för försörjnings-

stöd. Det är också ett viktigt led i arbetet med att klara kommunens kompetensförsörjning. Sedan hösten 

2020 har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat. Fokus nästa år ligger på att minska det långvariga 

biståndet genom att utveckla ett mer långsiktigt och individanpassat stöd för att fler ska klara att ta steget 

till sysselsättning och egen försörjning. Arbetet sker i nära samverkan mellan kommunens förvaltningar, 

Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. En osäkerhetsfaktor är den omfattande förändringsprocess 

som Arbetsförmedlingen för närvarande genomgår. Framöver är det i huvudsak upphandlade fristående 

leverantörer som ska rusta och matcha de arbetssökande. Arbetsförmedlingen ska fokusera på 

myndighetsansvaret, som kontroll av arbetssökande och leverantörer. Hur förändringarna kommer 

påverka samarbetet med Arbetsförmedlingen och inflödet till kommunens arbetsmarknadsverksamheter 

är svårt att bedöma. 
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Resultatmål Prioriteringar 2022 

Invånarantalet ska öka till minst 

35 500 personer vid 

mandatperiodens slut 

KS, BMN 

• Nybyggnation av cirka 400 bostäder under perioden 2022-2024, under 

förutsättning att detaljplaner vinner laga kraft 

• Pågående arbete med nya översiktsplanen 

• Möta efterfrågan på mark för bostäder och företagsetableringar genom 

att öka kommunens markinnehav och dialog med markägare 

• Effektivisering av planprocessen och fortsatt arbete med pågående 

detaljplaner 

• Projektering och upphandling av infrastruktur på mark avsedd för 

bostäder och företag 

Förbättrat företagsklimat 

KS, BMN, STN, KIAB 

• Bibehålla och stärka servicen till företag och privatpersoner i samband 

med bygglovsansökningar och miljöärenden 

• Utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom digitala planer, 

kartor och e-tjänster 

• Se över om fler lokala och småskaliga matproducenter har möjlighet att 

leverera till kommunen i samband med att livsmedelsavtal förnyas 

Växande och breddat näringsliv 

KS 

• Kartlägga branschbredden som underlag för en strategi för att bibehålla 

och bredda kommunens näringsliv 

• Anläggning av infrastruktur och säljbara ytor för exploatering inom 

området Lövåsen-Finntorp 

• Utveckla södra terminalen inom logistikcentrum 

• Ökat samarbete med Nyföretagarcentrum kring deltagare i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet med erfarenhet av affärsverksamhet från 

födelselandet 

Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 

• Arbete med entreprenörskap i skolan och Ung Företagsamhet, UF 

• Entreprenörskapsutbildning för unga under sommarlovet 

Fler arbetstillfällen 

KS 

• Verka för fler företagsetableringar och ett bra företagsklimat som ger 

förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunen 
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Resultatmål Prioriteringar 2022 

Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON, KFAB 

• Aktivt arbete inom hela kommunorganisationen för att ta emot fler 

ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbeten, utbild-

ningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar 

• Skapa nya ingångar till arbete inom bland annat vård och omsorg, bredda 

rekryteringen och stötta språkkompetensen hos personer med utländsk 

bakgrund 

• Förhindra avhopp från gymnasiet, bland annat genom projektet 

#KlarFramtid som avslutas i juni 2022, och utveckla samverkan kring 

ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar 

• Utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, leverantörer som Arbets-

förmedlingen upphandlat samt andra aktörer, bland annat psykiatrin 

• Fler anställda inom näringslivet ska erbjudas kompetensutveckling inom 

projektet Kompetens inför framtiden och fler företag ska erbjudas att vara 

med i projektet 

Ökad övergång från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning 

SOCN, VIAN 

• Införa E-ansökan och robotisering av ekonomiskt bistånd för att få mer tid 

att stötta klienter att komma i egen försörjning  

• Aktivt verka för att konvertera försörjningsstöd till anställningar 

• Utveckla Viadidakts samarbete med andra förvaltningar för att skapa fler 

arbets- och praktikplatser och ge deltagarna ett bättre stöd 

• Implementera metoder och arbetssätt från pågående projekt för att 

utveckla arbetsmarknadsverksamheten och öka måluppfyllelsen 

• Utveckla arbetet med analfabeter och deltagare med mycket låga 

kunskaper i svenska för att dessa ska kunna komma till egen försörjning 

Minskade kostnader för utbetalt 

försörjningsstöd 

SOCN 

• Åtgärder för att öka övergången till egen försörjning (se ovan) 

• Minska felaktiga utbetalningar 

• Se över ersättningsnivåer 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Framtagandet av en ny översiktsplan för Katrineholms kommun har påbörjats. Arbetet, som berör flera 

av kommunens målområden och resultatmål, intensifieras under 2022 och fortgår fram till våren 2024.  

 Det finns en fortsatt efterfrågan på mark för bostadsbyggande och kommunen ser också ett ökat tryck 

när det gäller attraktiva boenden på landsbygden. Många nya detaljplaner för bostäder är under fram-

tagande. I planerna finns en stor variation av bostadstyper, med såväl villa-, par- och radhusbebyggelse 

som flerbostadshus. Prioriterat kommande år är att öka produktionen, få fler planer till antagande samt 

bättre träffsäkerhet i tidplanerna. Det närmare samarbete som inletts gällande trygghet och säkerhet 

kopplat till detaljplaner kommer också att fortsätta. 

Fortsatta satsningar på belysning och utemiljöer är viktiga led i kommunens arbete med att skapa 

attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer. Under 2022 ska den kommande strategin för lek- och 

aktivitetsparker omsättas i genomförandeplaner. Välskötta och välbesökta parker och badplatser bidrar 

till trygghet och ökar kommunens attraktivitet. Exempel på prioriterade satsningar nästa år är att färdig-

ställa utvecklingen av Sveaparken med bland annat vattenlek. Vi kommer också fortsätta att utveckla 

Djulöområdet med ny hundbadplats, attraktiva gångstråk, nya p-platser och förbättrad belysning.  

I Bie kommer Brunnsparken att renoveras i samarbete med länsantikvarie. I samband med utformningen 

av skolgården vid nya skolan på Norr anläggs en multisportarena som skapar förutsättningar för 

spontanidrottande och bidrar till tryggare miljö. På Norr ska också en aktivitetspark anläggas som ett led i 

att det ska finnas i alla kransorter och stadsdelar. Kommunen fortsätter också satsningen på offentlig 

konst och konstnärlig utsmyckning av verksamhetslokaler.  

Flera satsningar görs för att öka resandet med kollektivtrafik igen efter nedgången under pandemin. 

Bland annat införs lågtrafikskort för alla över 65 år, som ger möjlighet att resa avgiftsfritt när det är 

mindre folk på bussen. Sommarbusskorten för ungdomar återinförs och turtätheten ökar under 

sommarmånaderna, bland annat till Djulö. Den regionala tågtrafiken förstärks med bland annat fler 
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avgångar mellan Katrineholm och Stockholm både på vardagar och helger. Gällande infrastruktur-

åtgärder är gång- och cykelvägar fortsatt prioriterade för att öka tillgänglighet och trygghet för oskyddade 

trafikanter och främja hållbara och hälsosamma resvanor.  

Resultatmål Prioriteringar 2022 

Fler bostäder, med variation mellan 

olika bostadstyper och 

upplåtelseformer 

KS, BMN, KFAB 

• Framtagande av nya detaljplaner för bostadsbyggande med stor variation 

av bostadstyper 

• Effektivisering av planprocessen 

Tryggare offentliga miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR 

• Prioritera satsningar på belysning utifrån trygghet och säkerhet 

• Ta fram en genomförandeplan kopplad till den kommunövergripande 

strategin för lek- och aktivitetsparker 

• Fortsatt arbete med utveckling av den offentliga konsten 

• Åter efter pandemin göra Lyckliga gatornas och Perrongens verksamheter 

relevanta för fler och fortsätta bidra i det trygghetsfrämjande arbetet 

• Skapa vardags- och gatufester i samverkan med föreningslivet för ökad 

gemenskap och stolthet över det egna bostadsområdet  

• Fortsatta trygghetsinventeringar och åtgärder av risker och brister 

• Aktivt locka invånare att använda förskole- och skolgårdar på fritiden 

• Fortsatt satsning på trygghetsvärdar på kommunens skolor 

• Öka trafiksäkerheten för cykel och gångtrafikanter, bland annat vid 

Järvenskolan 

• Informationskampanj till fastighetsägare i centrum om god cykelparkering 

• Tillsyn över trafikfarliga häckar 

Resandet med cykel och till fots ska 

öka 

KS, STN 

• Genomföra Informationskampanj riktad till barn och unga för att få fler att 

gå och cykla istället för att åka bil 

• Skapa goda förutsättningar för gående och cyklister att ta sig till 

gymnasieskolorna vid Duveholm, arbeta med utemiljön och se över 

möjligheter till cykelparkeringar 

• Prioritera gång- och cykelvägar i drift- och underhållsarbete 
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Resultatmål Prioriteringar 2022 

Resandet med buss och tåg ska öka 

KS 

• Lågtrafikskort +65 

• Busskort ungdom jun-aug 

• Fler bussturer till Djulö jun-aug 

• Tätare bussturer sommartid, halvtimmestrafik jun-aug 

• Fler tågavgångar i regionaltågstrafiken 

Förbättrad standard på gator, 

vägar, gång- och cykelvägar 

KS, STN 

• Åtgärder för att säkra GC passager i enlighet med hastighetsplanen 

• Göra en ny vägskadeinventering som grund för fortsatt underhållsarbete av 

kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar 

• Skyltning och vägvisning till och inom Sportcentrumområdet 

Alla katrineholmare ska erbjudas 

fiberbaserat bredband senast 2020 

KS 

• Alla katrineholmare har erbjudits fiberbaserat bredband 

• En reviderad bredbandsstrategi implementeras under 2022 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Till höstterminen 2022 färdigställs en historiskt stor skolsatsning när både den nya Järvenskolan och den 

nya skolan på Norr invigs. Därutöver kommer ytterligare två nya idrottshallar stå klara, vid Skogsborgs-

skolan och nya skolan på Norr. I Forssjö byggs en helt ny och större förskola på Ragnars gärde, som även 

kommer frigöra mer lokaler för skolan. Nästa år görs också stora investeringar i att rusta upp äldre 

skolbyggnader. Det gäller främst Tallåsskolan men även delar av Valla skola och Sandbäcksskolan. När 

det gäller gymnasiet fortsätter den pågående gymnasieutredningen som bland annat ser över program-

organisationen på kommunens gymnasieskolor, förslag kommer presenteras till budgetarbetet inför 

2023. 

Parallellt med dessa satsningar fortsätter det intensiva arbetet för att höja skolresultaten. Måluppfyllelse  

i grundskolan, trygghet och studiero samt kompetensförsörjning är prioriterade fokusområden. Det pågå-

ende samarbetet över förvaltningsgränser kring barn och unga kommer fortsätta och fördjupas. Under 

2022 förstärks bildningsnämndens ram med extra medel för ökad måluppfyllelse och trygghet på 

högstadiet och gymnasiet genom bland annat tvålärarsystem och yrkesintroduktion. Samtidigt ställs krav 

på fortsatt intern omfördelning om minst 6 mnkr till grundskolan för ökad måluppfyllelse. Den satsning 

på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga både i skolan och på fritiden som inleddes under 2021 

fortsätter också.  

Kommunens måltidsverksamhet har en viktig roll i att ge barn och elever goda förutsättningar att utvecklas 

och prestera i sitt skolarbete. Organisatoriskt pågår flera förändringar kopplat till att nya kök startas på 

Järvenskolan och skolan på Norr. En måltidsgrupp med elever och pedagoger kommer bildas för att öka 

delaktighet och samsyn och för att tillsammans utveckla moderna och innovativa skolrestauranger. 

Utvecklingsarbetet i kommunens skolor påverkas även av att det på nationell nivå utreds många stora 

förändringar inom skolans område. Ändrade läroplaner och kursplaner i grundskolan och grundsärskolan 

träder i kraft redan den 1 juli 2022. Andra utredningar gäller bland annat obligatorisk förskola från 5 år, 

tioårig grundskola samt förstärkningar av elevhälsan. Det är osäkert om och när dessa förändringar 

kommer genomföras. En annan osäkerhet gäller vilka riktade statsbidrag som skolan kommer få del av 

framöver. 

De senaste åren har regering och riksdag fattat en rad beslut som medfört ökade incitament och krav för 

vuxna att utbilda sig. I kombination med arbetsmarknadsläget kan det leda till ett ökat inflöde till komvux. 

Kommunen fortsätter att sätta av resurser för medfinansiering av yrkesvux. Under 2022 fortsätter också 

arbetet med att utveckla den kommunala vuxenutbildningens kvalitet för att nå en högre måluppfyllelse. 

Prioriterade områden är bland annat att utveckla uppföljningen av externa utbildningsanordnare och att 

öka måluppfyllelsen inom sfi. Vidare ska stödet till de studerande utvecklas, bland annat genom att ta 

tillvara erfarenheter från det statsbidragsfinansierade lärcentrum som bedrivits under 2021. Även 

komvux påverkas av flera utredningar på nationell nivå. Från 2022 införs en förenklad betygsskala för 
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komvux på grundläggande nivå och sfi. En rad förslag bereds också som längre fram kan få stor påverkan 

på vuxenutbildningens ekonomi, verksamhet och elever. 

Campus Viadidakt får allt fler studerade, bland annat genom den utbyggnad av högskoleplatser som skett i 

pandemins spår och aktiv samverkan med flera lärosäten. Samarbetet fortsätter också att stärkas med 

utbildningsanordnare och näringslivet för att öka utbudet av kurser och utbildningar inom yrkeshögskolan.  

Resultatmål Prioriteringar 2022 

Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

• Fortsatt satsning på utbildningar för barnskötare och barnskötarbiträden 

• Projekt för ökad frisknärvaro i förskolan 

• Dela in barnen i förskolan i mindre grupper under större delen av dagen 

• Genomföra insatser som identifierats inom satsningen Samverkan för bästa 

förskola, projektet Bättre språkutveckling i förskolan och utredningen Barns 

språkliga miljö 

• Utbildningsinsatser för att utveckla måltidspedagogiken 

• Utveckling av samarbetet mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola 

genom medverkan i ett treårigt länsgemensamt Bokstartsprojekt  

Fler elever ska klara målen i 

grundskolan och nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

• Satsning för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och 

gymnasiet genom bland annat tvålärarsystem och yrkesintroduktion  

• Fortsatt omfördelning för att stärka måluppfyllelsen i grundskolan 

• Höjd kvalitet i undervisningen, bland annat genom förbättrad uppföljning av 

varje elevs lärande och effekter av insatta insatser, kompetensutveckling 

med fokus på den nya läroplanen samt vidareutveckling av elevhälsoarbetet  

• Stärkt skolbiblioteksorganisation samt elevnära arbete utifrån skolornas 

verksamhetsplan för skolbiblioteken 

• Lyckliga gatornas verksamhet bidrar till trygghet och delaktighet i och 

omkring skolmiljön efter skoldagens slut 

• Samverkan mellan Perrongens verksamhet och skolans verksamheter 

• Fortsatt arbete med SkolFam, ett systematiskt arbete med placerade barns 

skolgång 
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Resultatmål Prioriteringar 2022 

Fler elever ska klara målen i 

gymnasieskolan och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

• Kontinuerligt följa upp elevernas studieresultat genom prognosverktyget 

• Utveckla arbetet med elevers delaktighet och inflytande på sin utbildning 

• Utvärdera distansundervisningens effekter och vilka möjligheter det ger 

• Arbeta aktivt med kartläggning och uppföljning av elevers frånvaro 

Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

• Nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande särbehandling och droger i 

skolan 

• Fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i 

skolan och på fritiden, genom bland annat trygghetsvärdar och aktivt 

samarbete mellan förvaltningar och med polisen 

• Fokusera på normer och värden i skolans systematiska kvalitetsarbete och 

förbättra uppföljningen av likabehandlingsplaner, incidenter, brukarenkäter 

och klagomål 

Mer fysisk aktivitet och utveckling 

av skolmåltiderna ska stärka barns 

och elevers hälsa och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

• Arbeta med ett gemensamt tema inom förskolan Hållbar framtid, bland 

annat med fokus på motorik, rörelse och hälsosam kost 

• Aktiviteter och utvecklingsarbete inom ramen för projektet Pep kommun 

• Varierat utbud av fritids- och lovaktiviteter och ökad samverkan mellan 

Lyckliga gatorna och föreningslivet 

• Utveckla hälsosammare mellanmål inom fritidsverksamheten och 

tillsammans med eleverna skapa ett så kallat kockfritids under lov 

• I samarbete med Lindengymnasiet ta fram "må bra luncher" för barn och 

ungdomar, recept som kommer tillagas i skolköken 

• Utveckla digitala informationsinsatser för barn och unga 

Fler studerande ska klara målen i 

kommunal vuxenutbildning 

VIAN 

• Stärka den digitala kompetensen i undervisningen 

• Erbjuda distanskurser i egen regi inom grundläggande vuxenutbildning 

• Utveckla introduktionen för sfi-elever för att skapa goda förutsättningar för 

studiemotivation, rätt nivåplacering och bra individuella studieplaner 

• Utveckla utvärderingen av slutförda kurser för att förbättra verksamheten 

Fler ska gå vidare till studier på 

eftergymnasial nivå 

BIN, VIAN 

• Fortsätta arbetet med stärkt studie- och yrkesvägledning genom hela 

grund- och gymnasieskolan 

• Genomföra lovskolor för att ge elever möjligheter att nå godkänd 

betygsnivå 

• Utveckla vuxenutbildningens stödverksamhet för att fler ska klara av 

behörighetsgivande studier till högre utbildning 

• Öka samverkan med näringslivet för att kartlägga kompetensbehov och 

förbättra de lokala möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling 

• Öka samverkan med olika utbildningsanordnare och lärosäten för att kunna 

erbjuda ett attraktivt utbud av högre utbildning 

• Intensifiera informationsspridningen om högre studier och Campus 

Viadidakt 

Trygg vård & omsorg 

Ett av kommunens högst prioriterade områden inför kommande år är att fortsätta utveckla vården och 

omsorgen för äldre och inom funktionsstödsområdet. Samtidigt medför den demografiska utvecklingen att 

verksamhetsvolymerna ökar. Därför förstärks vård- och omsorgsnämndens ram inför kommande år 

samtidigt som utvecklingsarbetet intensifieras inom flera områden. På nationell nivå pågår flera stora 

utredningar, bland annat gällande ny socialtjänstlag samt en ny äldreomsorgslag. Andra utredningsförslag 

som inte beslutats än gäller insatser enligt LSS och assistansersättning samt fast omsorgskontakt i hem-

tjänsten. Kommunen bevakar utvecklingen, som på sikt kan få stor påverkan på verksamhet och ekonomi.  

I vår färdigställs den pågående renoveringen av äldreboendet Strandgården. Det innebär dels att en ny 

gruppbostad inom LSS kan öppnas, dels att nästa steg kan tas i arbetet med kommunens boendeplan.  
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KFAB ges nu i uppdrag att påbörja renoveringen av äldreboendena Furuliden och Pantern. I samband med 

att Strandgården färdigställs invigs även en restaurang vid Dufvegården, som kommer vara öppen för 

allmänheten och underlätta för boende att äta och umgås med sina anhöriga. 

Kommunens samverkan med regionen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt från den nationella 

överenskommelsen om att vidareutveckla den nära vården. Målet är en god, nära och samordnad vård som 

stärker hälsan, vilket bland annat innebär att brukare ska få mer vård utförd i hemmet och slippa onödiga 

inläggningar på sjukhus. Arbetet fortsätter också med att ta till vara möjligheterna med digitalisering och 

välfärdsteknik för att göra vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Vidare pågår 

upphandling av nytt verksamhetssystem och nytt kvalitetsledningssystem för både vård- och omsorgs-

förvaltningen och socialförvaltningen. 

För att tidigt kunna erbjuda stöd och förhindra en negativ utveckling med ökade sociala problem kommer 

socialnämndens uppsökande, informerande och förebyggande arbete utvecklas ytterligare under 2022.  

Ett annat prioriterat område är fortsatt utveckling av olika former av insatser på hemmaplan för barn, 

ungdomar och vuxna. Syftet är att utveckla stödet och minska kostnaderna för externa placeringar. Bland 

annat ges ett gemensamt uppdrag till vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden 

att utreda alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov. När det gäller vården för vuxna 

med missbruksproblem kommer samarbetet med regionen att stärkas. 

Ett led i kommunens prioritering av tidiga och förebyggande insatser är Lyckliga gatornas verksamhet för 

barn i grundskoleåldern. Kärnverksamheten i form av avgiftsfria fritidsaktiviteter på vardagar efter skoltid 

finansieras sedan 2021 inom ram. Inför 2022 kommer kommunen även garantera medel för aktiviteter på 

loven, som dock i första hand bedrivs med extern finansiering. Katrineholms kommun deltar också i 

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland, ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Sörmland och 

regionen. Målet är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en god 

och trygg uppväxt under likvärdiga förhållanden. Utvecklingsarbetet fokuserar på tidiga insatser för barn, 

unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar med 

barn och unga. 
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Resultatmål Prioriteringar 2022 

Fler brukare inom vård och omsorg 

ska ha en positiv upplevelse kring 

bemötande, förtroende och 

trygghet 

KS, VON, KFAB 

• Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet 

• Fortsatt arbete kring värdegrund och bemötande 

• Språktester vid rekrytering 

• Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

Ökade förutsättningar för 

aktiviteter för brukare inom vård 

och omsorg 

KULN, VON 

• Fortsatt utvecklingsarbete kring sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och 

fysisk aktivitet med utgångspunkt från brukarnas önskemål  

• Utvecklad samverkan mellan förvaltningar kring sociala aktiviteter och 

kulturell verksamhet för brukare inom vård och omsorg 

• Köket och restaurangen som öppnar på Dufvegården våren 2022 ger ökade 

förutsättningar för aktiveter 

Måltiderna inom vård och omsorg 

ska utvecklas 

STN, VON 

• Vidareutveckling av arbetet runt måltider inom särskilt boende för äldre 

med fokus på måltidschecklista, sociala måltider samt förebygga och 

behandla undernäring 

• Nutritionsutbildning för personal inom hemtjänst och funktionsstöd 

Stärkt patientsäkerhet inom vård 

och omsorg 

VON 

• Utveckla samverkan med regionen och internt 

• Arbete kring basala hygienrutiner och klädregler 

Ökad möjlighet till delaktighet och 

inflytande 

SOCN, VON 

• Fortsatt utvecklingsarbete kring metoden IBIC (Individens Behov i Centrum) 

och dokumentation 

• Fortsatt implementering av metoden Signs of Safety för att få barn, unga 

och deras nätverk att bli mer delaktiga 

• Årliga brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen 

Anhörigstödet ska utvecklas 

SOCN, VON 

• Stärka möjligheten till digitala möten med anhöriga 

• Utökad information om möjligheten till anhörigstöd 

Förebyggande och tidiga insatser 

för barn och unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN 

• Utveckling av Öppna förskolans verksamhet 

• Utveckling av arbetet inom skolornas elevhälsoteam 

• Fortsatta vardags- och lovaktiviteter för barn genom Lyckliga gatorna 

• Arbeta med folkhälsa och ungas rörelse inom ramen för Generation Peps 

pilotprojekt Pep Kommun 

Fler ska få en förbättrad situation 

efter kontakt med individ- och 

familjeomsorgen 

SOCN 

• Utvecklat stöd till familjer med komplexa vårdbehov genom teambaserat 

arbetssätt och ökat stöd i hemmet 

Öppna insatser och 

hemmaplanslösningar ska 

användas i ökad utsträckning inom 

individ- och familjeomsorgen 

SOCN 

• Utveckling av behandlings- och stödinsatser för att möta behovet av 

hemmaplansinsatser för personer med beroende 

• Utveckling av tidiga insatser och möjligheter att få vård på hemmaplan för 

barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och riskbruk 

Kommunens kostnader för 

placeringar ska minska 

BIN, SOCN, VON 

• Kontinuerlig uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda 

förvaltningar och översyn av hemmaplansalternativ för att kunna möta de 

behov som finns 

• Uppdrag att utreda alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda 

behov 

Färre barn och unga ska utsättas för 

risk att skadas till följd av eget eller 

andras bruk av tobak, alkohol eller 

narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN 

• Fortsatt arbete utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak 

och spel om pengar) 

• Fortsatt arbete med stöd till föreningar utifrån föreningshandboken 

• Regelbunden tillsyn av försäljningsställen för tobak och folköl samt rökfria 

miljöer som exempelvis skolor och lekparker 
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Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv 

Kultur- och idrottslivet har i mycket hög grad påverkats och begränsats av pandemin. Det har samtidigt 

ökat medvetandet om hur viktigt både kultur och idrott är för människors hälsa, välmående och 

möjligheter till gemenskap. Nu när restriktionerna lättats finns ett stort sug efter att få uppleva och delta i 

olika aktiviteter igen. I fokus nästa år står därför att skapa goda förutsättningar för en återstart av kultur-, 

idrotts- och fritidslivet i Katrineholms kommun, bland annat genom ett utvecklat stöd till föreningslivet. 

Ungdomsverksamheten Perrongen vid Lokstallet lockar många besökare och inför 2022 görs en satsning 

med ökade resurser för verksamheten. Ett uppdrag ges också att i dialog med ungdomar utreda hur 

lokstallsområdet kan utvecklas ytterligare utifrån de behov och önskemål som finns. Ett uppdrag ges också 

att som försöksverksamhet starta en fritidsgård i Valla i anslutning till skolan. Lyckliga gatornas samarbete 

med föreningslivet kommer utvecklas och förhoppningen är att också kunna återuppta arbetet med 

vardags- och gatufester som bidrar till ökad trygghet och gemenskap i bostadsområden. Katrineholms 

kommun är också en av sex utvalda kommuner som deltar i organisationen Generation Peps pilotprojekt 

Pep Kommun. Projektet syftar till att belysa kommuners roll och möjliga påverkan på barn och ungas hälsa. 

En viktig del i kommunens stöd till idrotts- och föreningslivet är att tillhandahålla funktionella anläggningar. 

En rad projekt för utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar genomförs nästa år, bland 

annat nytt golv och läktare i Nyhemshallen, ny vägbelysning vid Stalls Backe och nytt allvädersunderlag på 

utomhustennisbanorna vid Tennishallen. 

Pandemin har påverkat förutsättningarna för sociala aktiviteter riktade till brukare inom vård och omsorg. 

Större evenemang har fått ställas in och andra former av aktiviteter med mer individuell inriktning har 

utvecklats. Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa 

dessa utifrån brukarnas önskemål kommer fortsätta under 2022. I detta arbete är medarbetarnas 

engagemang och kreativitet av avgörande betydelse. Fokus kommer också ligga på att återuppta och stärka 

samverkan mellan vård- och omsorgsnämndens och kulturnämndens verksamheter. Arbetet ligger i linje 

med kommunplanens prioritering att kommunen ska underlätta för alla invånare att ta del av kultur-

utbudet "oavsett om man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning".  
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Resultatmål Prioriteringar 2022 

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- 

och fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON 

• Fortsatt satsning på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning av 

verksamhetslokaler 

• Tillgängliggöra den offentliga konsten ytterligare genom 

målgruppsanpassade visningar och aktiviteter 

• Utveckla digitala kulturvandringar i samverkan med föreningslivet 

• Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter för brukare inom vård och omsorg, 

bland annat genom fler digitala möjligheter  

• Fortsätta utveckla samarbetet mellan grundskolan, Kulturskolan och 

externa aktörer 

• Utveckling av stödet till föreningslivet 

• Ökad samverkan mellan Lyckliga gatorna och föreningslivet för att få fler 

barn och unga att upptäcka och aktivera sig i föreningslivet 

• Underhåll och utveckling av idrotts- och fritidsanläggningar  

• Nytt golv och läktare Nyhemshallen 

• Satsning på interaktiv bowling 

• Aktivitetsplan/multiarena vid nya skolan på Norr 

• Aktivitetspark på Norr 

• Utredning fortsatt utveckling av simhallen 

• Utredning fortsatt utveckling av lokstallsområdet 

• Fortsatt utveckling av kommunens vandringsleder 

Kultur, idrott och fritid för barn och 

unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

• Fortsatta aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga med fokus på 

kultur för, med och av barn och unga  

• Utökad satsning på kulturnämndens ungdomsverksamhet 

• Fortsatta vardags- och lovaktiviteter för barn i grundskoleåldern inom 

Lyckliga gatorna 

• Arbeta med folkhälsa och ungas rörelse inom ramen för projektet Pep 

Kommun 

• Prioritering av barn- och ungdomsverksamhet vid föreningsstöd, till 

exempel bidrag och verksamhetsstöd 

Jämställda kultur- och 

fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

• Arbete utifrån kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 

• Aktivt söka upp och locka underrepresenterade grupper till olika typer av 

aktiviteter, exempelvis dans och teknik 

• Utveckla föreningsstödet utifrån föreningshandboken 

Hållbar miljö 

Katrineholms kommun har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och 

vattendrag, biologisk mångfald samt god bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet med utgångspunkt i de 

globala målen i Agenda 2030 skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i kommunen. Förstärkta 

kommunikationsinsatser och dialog till och med kommuninvånarna gällande miljö och hållbarhet är 

viktiga hörnstenar för att nå framgång och kommer prioriteras under nästa år.  

Kommunens arbete för minskad klimatpåverkan fortsätter på bred front. Andelen miljöfordon bland 

kommunens personbilar kommer ökas ytterligare. Även digitaliseringen bidrar till att minska kommunens 

klimatpåverkan, liksom olika åtgärder för ökat återbruk och energieffektivisering. Fortsatta satsningar 

görs också på att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik och på kollektivtrafiken.  

Nästa år färdigställs kommunens klimatanpassningsplan. En del i arbetet med klimatanpassning är att 

hantera dagvatten och minska risken för översvämningar. Det kan bland annat ske genom anlagda 

våtmarker, som även minskar utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag. Nästa år fortsätter 

arbetet med de planerade våtmarkerna vid Djulö, Lasstorpsdiket och Mejeridiket i samarbete med 

näringsliv och Sörmland vatten. Ett gemensamt arbete pågår även med Flens och Vingåkers kommuner 
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kring ny avfallsplan. Kommunens arbete mot nedskräpning fortsätter med fokus på samverkan, nudging 

och välriktade kommunikationsinsatser. 

Ett fortsatt arbete sker även utifrån målet att främja biologisk mångfald genom aktiva åtgärder och 

naturskydd. Naturkartan är en viktig del i marknadsföringen av kommunens naturområden och fortsätter 

utvecklas i samverkan med +Katrineholm. Utifrån kommunens skogsbruksplan pågår arbete för att skapa 

tätortsnära naturområden i kransorterna. Möjligheter undersöks också att bilda ett naturreservat med 

fokus på friluftsliv i det välbesökta friluftsområdet vid Forssjö. Under 2022 fortsätter även arbetet med att 

bekämpa och förhindra spridning av barkborreangrepp i kommunens skogar.  

 

Resultatmål Prioriteringar 2022 

Ökad andel miljöfordon i 

kommunens verksamheter 

STN, KFAB, KIAB 

• Ytterligare öka andelen miljöfordon bland kommunens personbilar samt 

utreda nya målnivåer utifrån uppdrag och utbud på fordonsmarknaden 

• Implementera kommunens nya rese- och fordonspolicy med tillhörande 

riktlinjer 

Ökad energieffektivitet i 

kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON, KFAB, KIAB 

• Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och 

nybyggnation 

• Fortsatta energieffektiviseringar på Backavallen med åtgärder kopplade till 

arbetssätt och beteende 

Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

• Kommunikation och kunskapsspridning med och till kommuninvånarna 

• KFAB ser löpande över möjligheten till ytterligare solelproduktion 

Minskade utsläpp av näringsämnen 

och föroreningar till sjöar och 

vattendrag 

KS, BMN, STN, KVAAB 

• Kommunikation och kunskapsspridning med och till kommuninvånarna  

• Förstudie Djulö våtmark samt projektering av omledning av dagvatten från 

Lövåsenområdet och Logistikcentrum  

• Fortsatt arbete med våtmarksytor vid Lasstorpsdiket och Mejeridiket 

• Skyfallskartering 

• Rening av Öljaren genom lågflödesmuddring 

• Utreda/genomföra vitfiskfiske för att komma tillrätta med övergödda sjöar 

• Inventering och kretsloppsanpassning av små avlopp 

• Tillsynsprojekt kring hästhållningens påverkan på sjöar och vattendrag 

• Byta ut gammal bevattningsteknik och utreda möjligheter att använda 

sjövatten i större omfattning 
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Resultatmål Prioriteringar 2022 

Nedskräpningen ska minska 

KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, 

KVAAB 

• Fortsatt arbete för att minska nedskräpning genom skräpplockardagar, 

skräpmätningar, påverkanskampanjer med mera i samverkan med Städa 

Sverige, lokala idrottsföreningar och näringslivet 

• Förskolorna arbetar aktivt med projekt hållbar framtid 

Biologisk mångfald ska främjas 

genom aktiva åtgärder och 

naturskydd 

KS, STN 

• Åtgärder utifrån kommunens kemikalieplan 

• Utifrån skogsbruksplanen skapa tätortsnära naturområden i kransorterna 

• Fortsatt omställning av kommunal mark för att främja biologisk mångfald 

• Bekämpning av invasiva arter 

Klimatsmartare måltider i 

kommunens måltidsverksamhet 

STN 

• Implementering av ett nytt kostdatasystem som gör det möjligt att följa 

klimatavtrycket för serverad mat samt matsvinn 

• Utveckling av klimatsmarta recept med hjälp av det nya 

kostdataprogrammet  

• Minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Katrineholms kommun har utsett 2022 till ett hälsoår. Hälsoåret 2022 är en folkhälsosatsning som riktas 

både till allmänheten och kommunens medarbetare. Syftet är att öka den fysiska, psykiska och sociala 

hälsan i alla åldrar genom att uppmuntra och satsa på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. 

Målet är också att minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare och öka gemenskapen och 

medarbetarengagemanget. Satsningar görs även på en höjning av friskvårdsbidraget för kommunens 

medarbetare till 2 000 kr per år och på kommungemensamma personalsociala aktiviteter, som inte 

kunnat genomföras de senaste åren på grund av pandemin. 

Under 2022 kommer kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan att revideras. Kommunen 

kommer under det närmaste årtiondet stå inför påtagliga utmaningar med att möta den åldrande 

befolkningens behov av vård och omsorg, samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar. 

Förutom att rekryteringar behövs för att volymerna ökar inom framför allt vård och omsorg, behöver 

också nya medarbetare ersätta dem som går i pension. För att möta utmaningarna kommer kommunen 

arbeta för att öka sysselsättningsgraden och förlänga arbetslivet. Kompetenshöjande och arbetsförbe-

redande insatser är andra viktiga åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen framöver.  

Flera pågående satsningar på kompetensutveckling för kommunens medarbetare fortsätter nästa år, 

bland annat inom förskola och äldreomsorg. Samarbetet med universitet och högskolor fortsätter stärkas 

för att öka möjligheterna till vidareutbildning på hemmaplan. Kommunen har också börjat använda sig av 

Yrkesresan, ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som 

tagits fram av SKR. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom social barn- och ungdomsvård. 

Fram till 2027 planeras även lanseringar av kunskapsunderlag och utbildningar inom funktionshinder-

området, äldreomsorgen samt missbruks- och beroendevården. 

Snabba omställningar, digitalisering, nya arbetssätt och ökat samarbete har i hög grad kännetecknat 

arbetet under pandemin. I planeringsdirektivet gavs därför nämnderna i uppdrag att ta tillvara och 

utveckla de nya effektivare arbetssätt som utvecklats. Syftet är att dra nytta av de erfarenheter, positiva 

möjligheter och förändringar som skapats, ett arbete som kan bidra till en organisation som både blir 

mer effektiv och mer attraktiv som arbetsgivare. 

Digitaliseringsarbetet fortsätter att genomsyra hela den kommunala verksamheten och bidrar både till att 

öka tillgängligheten för kommunens invånare och till effektivisering. Arbete har inletts för att under 

kommande år utveckla kommunens gemensamma IT-stöd för styrning, ledning och uppföljning. Inom 

flera förvaltningar pågår även upphandlingar av verksamhetssystem. Upphandling pågår också av en ny 

telefonväxel med ambitionen att få en modern, flexibel och enkel lösning som kan förändras efter 

verksamhetens utveckling och behov. Kommunens budgetarbete och resursfördelningsmodell kommer 

att ses över och utvecklas genom deltagande i ett projekt som drivs av SKR. Även upphandlingsprocessen 

kommer att ses över då kommunen tar allt fler timmar i anspråk av Telge inköp och kostnaden för 

upphandlingar ökar. 
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Resultatmål Prioriteringar 2021 

Säkrad kompetensförsörjning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON 

• Arbete och aktiviteter utifrån det personalpolitiska programmet och 

förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 

• Revidering av kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan 

• Inventering och dokumentation av kompetenser 

• Katrineholmsakademin – samordning av kommunens övergripande 

utbildningsinsatser, med koppling till individuell kompetensförsörjningsplan 

• Samarbete med högskolor och universitet kring bland annat VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) och uppdragsutbildning 

Ökat medarbetarengagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON 

• Arbeta med implementering och tillämpning av det personalpolitiska 

programmet, i alla led, chefer och medarbetare 

• Stärkt arbetsmiljöarbete, bland annat med utgångspunkt från 

medarbetarundersökningen 

• Genomföra medarbetarskapsdialoger på kommunens arbetsplatser. 

• Arbeta med idédriven innovation 

Förbättrad hälsa för kommunens 

medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON 

• Hälsoåret 2022, en kommunövergripande satsnings för att vidareutveckla 

det hälsofrämjande arbetet 

• Höjt friskvårdsbidrag för kommunens medarbetare till 2 000 kr per år 

• Satsning på kommungemensamma personalsociala aktiviteter 

• Utveckling av tidiga insatser för att förebygga och korta sjukskrivningar 

• Regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och 

rehabilitering ingår 

• Pilotprojekt inom förskolan med målet att nå hög frisknärvaro och 

arbetsglädje 

Kommunens tillgänglighet för 

invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Uppdrag att öka kommunens tillgänglighet för invånarna både fysiskt och 

digitalt genom fortsatt utveckling av Kontaktcenter 

• Fortsatt arbete kring tillgänglighet, service och bemötande 

• Fortsatt satsning på digitalisering och utveckling av e-tjänster 

Ökad digital delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON 

• Kartlägga digitalt utanförskap genom SKR-projektet Digital Mognad 

• Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster 

Ökad effektivitet genom nya 

samverkansformer internt och 

externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR 

• Se över möjligheter till samordning av förvaltningarnas administrativa 

funktioner, exempelvis registrering och ärendehantering 

• Ökad samverkan inom och mellan förvaltningar 

• Ökad samverkan med andra kommuner, regionen och andra myndigheter 

Resultatet ska uppgå till minst en 

procent av skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• För att möta framtida och oförutsedda utmaningar budgeteras ett resultat 

på drygt två procent 

• Aktivt arbete på alla förvaltningar med uppföljning och månadsbokslut 

• Utveckling av IT-stödet för styrning, ledning och uppföljning 

• Översyn av budgetprocessen och resursfördelningsmodellen 

Nettodriftskostnaderna ska inte öka 

snabbare än skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Aktivt arbete på alla förvaltningar med uppföljning och månadsbokslut 

• Kontinuerligt arbete med effektiviseringar och åtgärder för ökad 

kostnadskontroll 

Avskrivningar ska under 

mandatperioden inte överstiga tre 

procent av driftbudgeten 

KS 

• Planering och prioritering av investeringar utifrån behov på längre sikt 
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Särskilda uppdrag 
Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden att gemensamt 

utveckla alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov. Syftet är att undersöka hur 

det går att tillgodose behoven genom alternativa lösningar till externa placeringar. Vård- och omsorgs-

förvaltningen ansvarar för att samordna utredningsarbetet. Uppdraget ska återrapporteras senast i 

september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda fortsatt utveckling av lokstallsområdet. Syftet är att ta fram 

ett prioriteringsunderlag som beskriver hur fastigheter och utemiljöer vid Lokstallet kan utvecklas ytterligare 

utifrån de behov och önskemål som finns. Fastighetschefen ansvarar för arbetet, som ska ske i samverkan 

med berörda förvaltningar och KFAB samt i dialog med ungdomar och andra berörda grupper. Uppdraget ska 

återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda fortsatt utveckling av simhallen. Syftet är att ta fram  

ett prioriteringsunderlag som beskriver hur simhallen kan utvecklas ytterligare utifrån de behov och 

önskemål som finns. Fastighetschefen ansvarar för arbetet, som ska ske i samverkan med berörda 

förvaltningar och KFAB. Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av 

övergripande plan med budget 2023-2025. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda busstrafiken. Syftet är att beskriva behov av förändringar  

i busstrafiken i takt med att kommunen och staden växer. I uppdraget ingår även att överväga var ansvaret 

för skolskjutsar och särskild kollektivtrafik bör ligga. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 

utredningen, som ska ske i samverkan med bildningsförvaltningen och Region Sörmland. Uppdraget ska 

återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025. 

Uppdrag till bildningsnämnden att som försöksverksamhet starta en fritidsgård i Valla. 

Verksamheten ska bedrivas i anslutning till skolan och ske i samverkan med kulturförvaltningen. Uppdraget 

ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att öka kommunens tillgänglighet genom fortsatt utveckling av 

Kontaktcenter. Syftet är att öka tillgängligheten för invånarna både fysiskt och digitalt. I uppdraget ingår 

även att se över kommunens synpunktshantering. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för arbetet, 

som ska ske i samverkan med berörda förvaltningar. Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för 

kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att följa upp språktester vid rekrytering. Under 2021 infördes 

språktester vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet. I uppdraget ingår att 

säkerställa att syftet med språktesterna uppfylls och att rätt insatser erbjuds till dem som inte klarar 

testerna. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för utvärderingen, som ska ske i samverkan med 

berörda förvaltningar. Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av 

övergripande plan med budget 2023-2025. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda effektivt nyttjande av skollokaler. I planeringsdirektivet 

gavs ett uppdrag att utreda och föreslå hur Östra skolan, Västra skolan och Södra skolan bör hanteras när 

nya Järvenskolan och nya skolan på Norr står klara. Nu ges ett nytt uppdrag som ersätter det tidigare 

uppdraget. I uppdraget ingår att se över såväl tomställda som andra skollokaler för att uppnå en effektiv 

lokalresursanvändning. I uppdraget ingår även att vid behov föreslå omflyttning av kommunala verksam-

heter för att nå en effektivare lokalresursanvändning. Syftet är också att utifrån ett helhetsperspektiv 

analysera vad som är den mest fördelaktiga lösningen för tomställda fastigheter, exempelvis anpassning 

för annan verksamhet (kommunal eller extern), ombyggnation till bostäder, etc. Fastighetschefen ansvarar 

för arbetet, som ska ske i samverkan med berörda förvaltningar och KFAB. Uppdraget ska återrapporteras 

senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025. 

Förlängt uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgs-

nämnden att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget som gavs i I övergripande plan med budget 

2021-2023 ingår att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt att beakta att ett 

produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas vid Dufvegården. Uppdraget förlängs och ska 

återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025. 
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Räkenskaper 
Övergripande driftbudget 2022 med plan 2023-2024 

Belopp i tkr Budget Budget Plan Plan  

Nämnd/benämning 2021 2022 2023 2024 

Övergripande politisk ledning -11 656 -13 013 -12 403 -12 403 

Bildningsnämnden -900 720 -915 022 -909 312 -909 394 

Kommunstyrelsen  -196 774 -218 608 -206 098 -207 178 

varav kommuncentrala -14 936 -17 429 -12 629 -12 629 

varav kommunledningsförvaltningen  -110 388 -106 210 -104 710 -104 710 

varav samhällsbyggnadsförvaltningen -68 450 -83 829 -83 759 -84 839 

varav kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -5 000 -5 000 -5 000 

varav reserv egen försörjning  -6 140 0 0 

Kulturnämnden -43 205 -44 740 -44 240 -44 240 

Bygg- och miljönämnden -669 -676 -676 -676 

Service- och tekniknämnden -120 294 -131 962 -130 987 -130 987 

Socialnämnden -191 735 -193 431 -183 431 -183 431 

Viadidaktnämnden  -63 896 -62 037 -62 037 -62 037 

Vård- och omsorgsnämnden -786 613 -822 818 -833 929 -847 553 

Räddningstjänsten VSR -32 010 -33 041 -33 041 -33 041 

Kompensation för ökade löner 0 0 0 -32 800 

Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 -1 923 462 

Summa nämnder -2 347 572 -2 435 349 -2 418 078 -2 463 279 

Ökade kostnader lokaler -10 867 -35 819 -66 632 -77 530 

KFAB, från eget kapital  5 000 0 0 0 

Löneuppräkning 0 0 -32 800 -33 489 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 -269 522 

Drifteffekt av föreslagna exploateringar 0 3 280 7 350 9 080 

PO-påslag och semesterlöneskuld 106 876 107 640 109 890 112 187 

Pensioner -136 561 -123 584 -129 486 -137 239 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  13 485 13 259 13 259 13 259 

Kapitalkostnadsintäkter  98 077 103 801 106 747 105 365 

Kapitalkostnader exploatering 0 -5 673 -6 695 -7 699 

Avskrivningar  -83 371 -91 519 -93 898 -92 451 

Skatteintäkter 1 510 404 1 624 226 1 677 661 1 730 227 

Kommunalekonomisk utjämning och generella 

statsbidrag 787 374 786 444 773 269 788 741 

Kommunal fastighetsavgift 71 905 71 963 71 963 71 963 

Finansiering, utdelningar m.m. 21 309 24 528 25 688 25 688 

Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning 15 449 15 449 15 449 15 449 

Summa finansiering 2 399 081 2 493 996 2 471 495 2 524 074 

TOTALT  51 509 58 646 53 416 60 795 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,17% 2,36% 2,12% 2,35% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 23 697 24 826 25 229 25 909 
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Resultaträkning 

 Utfall Budget* Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

Verksamhetens intäkter 556 096 517 522 546 732 559 428 567 843 

Verksamhetens kostnader  -2 712 420 -2 773 634 -2 896 228 -2 952 034 -3 022 557 

Avskrivningar -80 515 -83 371 -91 519 -93 898 -92 451 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 236 839 -2 354 933 -2 441 015 -2 486 504 -2 547 164 

Skatteintäkter 1 488 597 1 510 404 1 624 226 1 677 661 1 730 227 

Generella statsbidrag och utjämning 836 525 859 279 858 407 845 232 860 704 

VERKSAMHETENS RESULTAT 88 283 30 199 41 618 36 388 43 767 

Finansiella intäkter 7 902 16 593 19 812 19 812 19 812 

Finansiella kostnader -6 225 -2 784 -2 784 -2 784 -2 784 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 89 960 51 509 58 646 53 416 60 795 

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 89 960 51 509 58 646 53 416 60 795 

            

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 23 251 23 697 24 826 25 229 25 909 

* Budget 2021 justerad pga redovisningsprinciper för posterna Generella statsbidrag och utjämning (-15,4 mnkr), Finansiella intäkter  

(-7,5 mnkr) samt Verksamhetens intäkter (+22,9 mnkr) 

Balansräkning 

 Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       
Materiella anläggningstillgångar 1 031 551 1 158 315 1 181 473 1 179 832 1 165 081 

Finansiella anläggningstillgångar 106 035 81 921 102 200 100 756 99 312 

Summa anläggningstillgångar 1 137 586 1 240 236 1 283 673 1 280 588 1 264 393 

Omsättningstillgångar 590 796 249 646 260 845 260 845 260 845 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 728 382 1 489 882 1 544 518 1 541 433 1 525 238 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER       

Eget kapital, därav årets resultat       
Eget kapital 852 381 794 952 846 461 905 107 958 524 

Årets resultat 89 960 51 509 58 646 53 416 60 795 

Resultatutjämningsreserv 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

Summa eget kapital 959 341 863 461 922 107 975 524 1 036 319 

Avsättningar 248 008 236 966 244 165 256 075 269 124 

Skulder 521 032 389 455 378 246 309 834 219 796 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 1 728 382 1 489 882 1 544 518 1 541 433 1 525 238 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER       
Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 

skulderna eller avsättningarna 553 371 525 370 503 677 492 318 482 448 

Övriga ansvarsförbindelser 2 162 581 2 907 411 3 102 000 3 102 000 3 102 000 

Leasing och hyror 1 090 122 1 109 866 1 066 321 1 097 134 1 108 032 
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Kassaflödesanalys 

 Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Årets resultat 89 960 51 509 58 646 53 416 60 795 

Justering för av- och nedskrivningar 80 515 83 371 91 519 93 898 92 451 

Justering för gjorda avsättningar 29 339 -2 043 7 199 11 910 13 049 

Justering exploateringsposter mot tidigare år 45 759 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  245 573 132 837 157 364 159 225 166 294 

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -81 677 0 0 0 0 

Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar 309 0 0 0 0 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager -28 403 0 0 0 0 

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 19 475 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 155 277 132 837 157 364 159 225 166 294 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Investering- i immateriella anläggningstillgångar -167 0 0 0 0 

Investering- i materiella anläggningstillgångar -171 722 -130 879 -114 677 -92 257 -77 700 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 282      
Investering- exploatering  -127 800 -67 650 -75 000 -67 500 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -170 607 -258 679 -182 327 -167 257 -145 200 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
Nyupptagna lån 12 719 0 0 0 0 

Minskning+ av långfristiga fordringar 4 300 0 0 0 0 

Bidrag statlig infrastruktur 1 784 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 803 0 0 0 0 

Årets kassaflöde 3 473 -125 842 -24 963 -8 032 21 094 

Likvida medel vid årets början 5 491 8 964 -116 879 -141 841 -149 873 

Summa likvida medel vid årets slut 8 964 -116 879 -141 841 -149 873 -128 779 
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Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024 

Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser 

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

KS/KLF System för ledning, styrning och uppföljning  500     650   -650 

KS/KLF Årlig nätverksinvestering inklusive Wifi 2 000 2 000 2 000 100     

KS/KLF Digitaliseringsmedel 1 000           

  Summa kommunledningsförvaltningen 3 500 2 000 2 000 750 0 -650 

KS/FAST Gröna Kulle fasadrenovering  1 400         

KS/FAST Gamla Vattentornet invändig trappa     500       

KS/FAST Bie Brunnspark renovering av 1800-tals paviljong 250           

KS/FAST Mobilt reservkraftverk   1 000         

KS/FAST 

Oförutsedda mindre investeringsbehov 

(verksamhetsanpassningar/ myndighetskrav)    150 150       

  Summa kommunägda fastigheter 250 2 550 650 0 0 0 

KS/SBF Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500       

KS/SBF Åtgärder enligt parkeringsstrategi 250 500 500       

KS/SBF Tillgänglighetsåtgärder   250 250       

KS/SBF Belysning 1 000 1 000 1 000 10 10 10 

KS/SBF Bievägen, Norra stadsdelen     5 000     15 

KS/SBF Gatuförbättringar 500 500 500       

KS/SBF Nya Stråket   5 000     90   

KS/SBF Trafiksäkerhetsåtgärder 500 1 000 1 000 10 10 10 

KS/SBF Ny park på Norr (Park 2030)   3 000 3 000     15 

KS/SBF Sveaparken 4 000           

KS/SBF Cirk plats Värmbolsvägen - Dalvägen     5 000       

KS/SBF Åtgärder enligt Hastighetsplanen   700 700       

KS/SBF Resecentrum     10 000     10 

KS/SBF Attraktiva parker 2 000 3 000 3 000 5 10 10 

KS/SBF Aktivitetspark norr 350           

KS/SBF 

Belysning cykelbana till Forssjö, 

belysningsåtgärder     3 000     28 

KS/SBF Cykelbana i Forssjö längs riksvägen   2 000     20   

KS/SBF Åtgärder enligt dagvattenstrategin 500 500 500 5 5 5 

KS/SBF Kollektivtrafikåtgärder 500 500 500 5 5 5 

KS/SBF Åtgärder enligt GC-plan 1 500 2 000 2 000 5 5 5 

KS/SBF Åtgärder enligt grönplan   1 000         

KS/SBF Attraktiva gångstråk   500 500   10 10 

KS/SBF Utveckling av Djulöområdet 4 000 500 500 5 5 5 

KS/SBF Duvestrand park och bad   2 500     5   

KS/SBF GC-bana Vingåkersvägen-Rönngatan   3 000     5   

  Summa samhällsbyggnadsförvaltningen 15 600 27 950 37 450 45 180 128 

  Investeringsram kommunstyrelsen 19 350 32 500 40 100 795 180 -522 

BIN Upprustning förskolan  1 000 1 000 1 000       

BIN Ny förskola Forssjö 600           

BIN Förskola 500 1 000 1 000       

BIN Idrottshall nya skolan på Norr 300     50     

BIN Idrottshall Skogsborg 400     50     
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Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser 

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

BIN Nya lokaler grundskola Forssjö   600         

BIN Nybyggnation Sandbäcken 2 000 770 130 50     

BIN Fordonsprogrammet - körgård 400           

BIN 

Upphandling nytt verksamhetssystem och 

elevregistreringssystem 3 000           

BIN 1-1 grundskola 4 900 5 100 7 300       

BIN Inventarier ny skola 7-9 20 000  7 000         

BIN Inventarier ny skola F-6 10 000           

BIN Övriga investeringar prioriteras av nämnden 3 000 4 480 2 820       

  Investeringsram bildningsnämnden 46 100 19 950 12 250 150 0 0 

KULN Belysning offentliga konstverk   100 100   5   

KULN Offentlig konst och konstinköp 600 800 800       

KULN Möbler och inventarier 900 600 600       

KULN Konstnärlig gestaltning högstadieskola Järven 2 350     5     

KULN Konstnärlig gestaltning F-6 skola Norr  1 650     5     

KULN Konstnärlig gestaltning ny förskola Forssjö 315     5     

KULN 

Konstnärlig gestaltning ny idrottshall 

Skogsborgsskolan 300     5     

  Investeringsram kulturnämnden 6 115 1 500 1 500 20 5 0 

STN Arbetsmiljöåtgärder 500 500 500       

STN Väginvesteringar 8 000 9 700 8 800       

STN Nyckelskåp med alkolås  200           

STN El och belysning 1 400 200 200 30     

STN Fordon och maskiner 5 000 6 900 4 000       

STN Friluftsbad, hundbad Djulö 50 50 50       

STN Investeringar måltidsverksamheten 2 000 2 350 2 200       

STN Anläggningar och fastigheter 5 000 2 350 350 50     

STN Skyltprogram Sportcentrum 300 300         

STN Bowling interaktiv bowling 490           

STN Lekplatser och parkutrustning 700      

STN Upprustning idrottshallar 300 300 300       

STN  Övriga investeringar för nämnden att prioritera 5 000 4 650 5 650       

  Investeringsram service- och tekniknämnden 28 940 27 300 22 050 80 0 0 

SOCN Verksamhetssystem 1 000 600         

SOCN Kvalitetsledningssystem 250           

SOCN Möbler till stödboendet Klivet 70           

SOCN Arbetsmiljö 300           

SOCN Möbler och inventarier 100           

  Investeringsram socialnämnden 1 720 600 0 0 0 0 

VIAN 

Bärbara datorer för platsbunden utlåning till 

elever, laddvagnar   504    84  

  Investeringsram viadidaktnämnden 0 504 0 0 84 0 

VON Inventarier i brukarmiljö 1 300 1 300 1 300       

VON Välfärdsteknik 400           

VON Möbler 500 500 500       

VON 

Nytt verksamhetssystem inklusive 

planeringssystem för hemtjänst med nyckelfritt 3 270           
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Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser 

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

VON Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan 500           

VON Inventarier Säbo, Strandgården 5 782           

VON Ny gruppbostad LSS, Strandgården 700           

VON Inventarier Säbo, Furuliden   5 137         

VON Inventarier Säbo, Norrgläntan   1 483         

VON Inventarier Säbo, Pantern   1 483         

  Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 12 452 9 903 1 800 0 0 0 

  SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 114 677 92 257 77 700 1 045 269 -522 

Exploateringsbudget 2022 med plan 2023-2024 

Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser 

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

KS/SBF Havsörnen 1 500           

KS/SBF Luvsjön 4   10 000 10 000 350 -4 350 -2 000 

KS/SBF Djulö Backar 1 500           

KS/SBF Abborren 1 000     1 000 -500 -200 

KS/SBF Djulökvarnsvägen 750           

KS/SBF Kerstinboda 2 000 3 000 6 000 500 -1 500   

KS/SBF Logistikcentrum       300 1 700 3 000 

KS/SBF Strängstorp   1 000 4 000 100 200 -300 

KS/SBF Ragnars Gärde       4 000 1 000   

KS/SBF Bäverstigen         -2 500   

KS/SBF Lövåsen-Finntorp 14 000 12 000   -9 700 -4 300   

KS/SBF Klubbetorp Björkvik       300 200 -500 

KS/SBF Plogen 4:1, Förskola       100 100 -200 

KS/SBF Backa förskola   3 000   -1 000     

KS/SBF Norra stadsdelen 3 000   1 000 500 -250 -250 

KS/SBF Lövåsen Uppsala 10 000 10 000   300 2 200 1 500 

KS/SBF Duvestrand   1 000 2 000 200 -200 20 

KS/SBF Pionen 400           

KS/SBF Life IP Rich Waters (Öljaren)       700     

KS/SBF Riksväg 56, Strängstorp/Bie     2 500       

KS/SBF Centrum Väst       200 -200   

KS/SBF Dagvatten, dammar mm 500 2 000   500 -250 -250 

KS/SBF Svartbäcksvägen       200 -200   

KS/SBF Vasavägen/Backavallen       500 -500   

KS/SBF Åsporten     2 000 500   -500 

KS/SBF Bergsgatan     1 000 500 1 000 -1 500 

KS/SBF Norra stadsdelen väst       200 100 -500 

KS/SBF Djulö 1:176 G:a kanotcenter       200 -200   

KS/SBF Trolldalen Etapp 2     5 000 500 -500 -3 400 

KS/SBF Sandbäcken 3:1 Stortorget   1 000   -5 950 -200   

KS/SBF Fastighetsförvärv (Mark, ej byggnader) 30 000 30 000 30 000       

KS/SBF Värmbol 1:61     2 000 1 000 2 000 -4 000 

KS/SBF Ragnars Gärde nytt område Björnsundet       200 -200   
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Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser 

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

KS/SBF Sköldinge Kanntorp       -200     

KS/SBF Näringslivsbefrämjande åtgärder       500     

KS/SBF Oförutsedda exploateringar 2 000 2 000 2 000 200     

KS/SBF 

Sothönan 19 iordningsställande av uppställning 

lastbil 1 000     20     

KS/SBF Drifteffekt STF, ej utförda projekt 2021       -233     

KS/SBF Drifteffekt STF, planerade projekt 2022       300     

  Exploateringsram kommunstyrelsen 67 650 75 000 67 500 -3 213 -7 350 -9 080 

  SUMMA TOTAL EXPLOATERINGSRAM 67 650 75 000 67 500 -3 213 -7 350 -9 080 

 

Budget för fastighetsinvesteringar 2022 med plan 2023-2024 

Belopp i tkr Investeringsutgift Hyresåtagande 

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

KFAB Fettavskiljare   500 500   18 35 

KFAB 

Återvinningsstationer för kommunens 

verksamheter   400 400   14 28 

KFAB Larm verksamhetslokaler  2 000 2 000 2 000 180 160 160 

KFAB Ventilationskrav OVK samt brandskydd 1 500 1 500 1 500 53 105 105 

KFAB Safirenhuset ventilation 22 000     670 770   

KFAB Aktivitetsplan Norr 1 000     80 40   

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200 8 000 15 550 10 900 223 746 838 

KFAB Projekteringspott 1 000 1 000   115 230 115 

KFAB Miljö- och energibesparande åtgärder 1 000 1 000 1 000       

KFAB Kameraövervakning skolor och förskolor 1 000     115 35   

KFAB 

Oförutsedda mindre investeringsbehov 

(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav) 10 500 500   1 208 1 265 58 

  Summa KFAB 48 000 22 450 16 300 2 643 3 383 1 339 

KS/KLF Musikens hus rullstolsramp till scenen 90     3 3 0 

  Summa kommunstyrelsen 90 0 0 3 3 0 

BIN Ventilation förskolor/skolor 1 500 1 500 1 500 53 105 105 

BIN Ventilation Tallås 10 000     350 250   

BIN Utemiljö förskolor/skolor 2 350     203 153   

BIN Ljudabsorbenter och akustik 650     42 42   

BIN 

Sammanställning av mindre ombyggnationer i 

förskolor/skolor 1 600     104 104   

BIN Ny högstadieskola Järven 230 500     9 322 9 322   

BIN Ny F-6 skola Norr 165 000     7 227 7 227   

BIN Ombyggnad av Tallåsskolan 25 000 13 000   3 692 -1 797 412 

BIN Ombyggnad av Kupolen   2 000 8 000   63 317 

BIN Skolutbyggnad övrigt 43 500     1 878 1 878   

BIN Optioner skolor 7 946     252 252   

BIN Ny förskola Forssjö 120 barn 33 000     1 295 1 295   

BIN 

Forssjö Fågelbo förskola, anpassning till 

skollokaler   300     10 10 

BIN Skogsborgsskolan, ny idrottshall 31 700     1 254 1 254   

BIN Sandbäcksskolan ombyggnad gamla skoldelar 1 500 3 500   898 -692 111 

BIN Ombyggnad av entréer på förskolor/skolor 800 1 600   52 156 104 
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Belopp i tkr Investeringsutgift Hyresåtagande 

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

BIN Duveholmsgymnasiet. Ombyggnad av huvudentré 200     10 10   

BIN 

Forssjö skola, om- och utbyggnad av befintliga 

entréer   3 000     105 105 

BIN Valla skola, ombyggnad Bonäspaviljongen 1 500 1 500   198 195 98 

BIN 

Lindengymnasiet ombyggnad vån 2-5, integration 

gymnasiesärskolan   18 000     2 870 -598 

BIN 

Anpassningar gymnasiesärskolan 

Duveholmsgymnasiet, ny entré och RWC    800     52 52 

  Summa bildningsnämnden 556 746 45 200 9 500 26 827 22 853 714 

KULN Lokstallsområdet   6 100 7 100   514 462 

  Summa kulturnämnden 0 6 100 7 100 0 514 462 

STN Om- och tillbyggnad av Igelkottens matsal   4 000   56 140 140 

STN Duveholmsgymnasiet, tillbyggnad av matsal 3 000 3 000   95 264 95 

STN Duveholmshallen, simhallen   23 500     888 744 

STN Nytt golv i Järvenhallen   1 500     73 73 

STN Utbyte av läktare i Nyhemshallen 800     39 39   

STN Tallåsaulan bygga loge  325     16 16   

STN Utbyte av nyckellås mot kodlås i uthyrningslokaler 200 200   10 19 10 

STN 

Köket Backa FSK, renoveras i samband med 

nybyggnationen     1 000     35 

STN Nytt golv Nyhemshallen 1 500     53 53   

STN 

Duveholmshallens norrentré mot gång- och 

cykelstråk 250     12 12   

  Summa service- och tekniknämnden 6 075 32 200 1 000 279 1 503 1 096 

VON Vallgården anpassningar 525 300   21 33 12 

VON Anpassning av Strandgården 12 000     680 680 -100 

VON Anpassning av Äldreboende Furuliden  30 000 80 000   8 300 -3 380 2 800 

VON Anpassning av Äldreboende Norrgläntan   10 000 26 000   1 130 612 

VON Anpassning av Äldreboende Pantern  12 000     470 470   

  Summa vård- och omsorgsnämnden 54 525 90 300 26 000 9 471 -1 067 3 324 

  SUMMA TOTAL INVESTERING 665 436 196 250 59 900 39 223 27 189 6 935 

 



 

38 |  Övergripande plan med budget 2022-2024 Katrineholms kommun 

Bilagor 
Bilaga 1: Organisationsöversikt 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs dels genom kommunens nämnd- och förvaltnings-

organisation, dels genom två helägda bolag, Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Vatten och 

Avfall AB. Katrineholms Fastighets AB har ett helägt dotterbolag, Katrineholms Industri AB. Katrineholms 

Vatten och Avfall AB har ett delägt dotterbolag, Sörmlands Vatten och Avfall AB, med verksamhet i 

Katrineholms, Vingåkers och Flens kommuner.  

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i samverkan med andra kommuner i regionen genom 

gemensamma nämnder och kommunalförbund. Verksamhet bedrivs också genom flera samägda 

företag. En översiktlig bild av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat nedan.  

 

*Ägs genom koncernbolag.  
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Bilaga 2: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över 
genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen 

Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2020-2022  

(KF 2019-12-16 §187). Aktuell ram 2021 visar nämndernas ramar inklusive tillfällig ramförstärkning.  

Totala medel 2021 visar aktuell ram 2021 inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna 

(integrationsfonden). 

Övergripande politisk ledning 2021 -11 656 

Tekniska justeringar   

Förtjänsttecken 2021 350 

Politikerarvoden uppräkning 2022 -33 

Allmänna val 2022 -1 300 

Fördelning kapitalkostnader 1 

Justeringar under den politiska beredningen   

Omkostnader i samband med nya ledamöter -120 

Överförmyndare, delårseffekt ny organisation -230 

Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -25 

Aktuell ram 2022 -13 013 

  varav Kommunfullmäktige -4 793 

  varav Revision -1 322 

  varav Överförmyndaren -5 534 

  varav Valnämnden -1 365 

    

Bildningsnämnden 2021 -900 720 

Tekniska justeringar   

Resursfördelningsmodell 2022 5 082 

Lönekompensation 2022 -14 108 

Flytt lönekompensation STN-BIN -832 

Politikerarvoden uppräkning 2022 -24 

Nytt städentreprenadavtal 2021, justering STN-BIN -616 

Nya lokaler 2021, fördelning -1 972 

Fördelning hyresökning befintliga lokaler -1 704 

Fördelning kapitalkostnader -4 489 

Justeringar under den politiska beredningen   

Kompensation löneökning externa utförare -200 

Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -730 

Överföring ram idrottshallar BIF-STF 9 940 

Teknisk justering investering -500 

Fördelning driftkonsekvenser investering -150 

Tillfällig ramförstärkning, trygghetsskapande åtgärder för barn och unga  -1 500 

Tillfällig ramförstärkning, ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet -2 000 

Tillfällig ramförstärkning, fritidsgård Valla -500 

Aktuell ram 2022 -915 022 

Avsatta medel från integrationsfonden 2022   

Volymförändringar inom bildningsnämndens verksamheter -5 000 

Totala medel 2022 -920 022 

    

Kommunstyrelsen 2021 -196 774 

Tekniska justeringar   

Justering kollektivtrafik 500 

Lönekompensation 2022 -1 842 

Politikerarvoden uppräkning 2022 -107 

Flytt budget skuldrådgivning från SOC-KLF -1160 

Driftkonsekvens 2021, justering STN-SBF -500 

Nämndsekreterare, justering SOC, STN-KS -565 
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Fördelning hyresökning befintliga lokaler -84 

Fördelning kapitalkostnader 1 199 

Justeringar under den politiska beredningen   

Kollektivtrafik, satsning -500 

Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -585 

Kompensation lokalkostnader -1 000 

Justering KS medel till förfogande -2 000 

Teknisk justering investering -1 000 

Fördelning driftkonsekvenser investering -750 

Tillfällig ramförstärkning, reserverade medel för övergång till egen försörjning -3 000 

Tillfällig ramförstärkning, medfinansiering yrkesvux 2022 -2 140 

Tillfällig ramförstärkning, resurser för handledning för praktik eller åtgärdsanställning -1 000 

Tillfällig ramförstärkning, kommungemensamma personalsociala aktiviteter -1 800 

Tillfällig ramförstärkning, kommunövergripande satsning kompetensförsörjning -1 000 

Tillfällig ramförstärkning, språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och 

fritidsverksamhet -500 

Tillfällig ramförstärkning, ny översiktsplan, 2022-2024 -1 000 

Tillfällig ramförstärkning, hälsoåret -3 000 

Aktuell ram 2022 -218 609 

  varav Kommuncentrala -17 429 

  varav Kommunledningsförvaltning -106 210 

  varav Samhällsbyggnadsförvaltning -83 829 

  varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -5 000 

  varav reserv egen försörjning och yrkesvux -6 140 

    

Kulturnämnden 2021 -43 205 

Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2022 -368 

Politikerarvoden uppräkning 2022 -6 

Fördelning hyresökning befintliga lokaler -24 

Fördelning kapitalkostnader 60 

Justeringar under den politiska beredningen   

Ramförstärkning, ungdomsverksamheten -500 

Kompensation minskad intäkt hyra -127 

Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -50 

Fördelning driftkonsekvenser investering -20 

Tillfällig ramförstärkning, volymökning ungdomsverksamheten -500 

Aktuell ram 2022 -44 740 

    

Bygg- och miljönämnden 2021 -669 

Tekniska justeringar   

Politikerarvoden uppräkning 2022 -7 

Aktuell ram 2022, inkl miljöstrategiskt arbete -676 

    

Service- och tekniknämnden 2021 -120 294 

Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2022 -2 154 

Flytt lönekompensation STN-BIN 832 

Flytt lönekompensation STN-VON 326 

Politikerarvoden uppräkning 2022 -19 

Nytt städentreprenadavtal 2021, justering STN-BIN 616 

Justering hyra 2021 300 

Driftkonsekvens 2021, justering STN-SBF 500 

Nya lokaler 2021, fördelning -2 792 

Nämndsekreterare, justering SOC, STN-KS 113 
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Fördelning hyresökning befintliga lokaler -692 

Fördelning kapitalkostnader 5 478 

Justeringar under den politiska beredningen   

Öppning Dufvegården kök och restaurang -975 

Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -570 

Överföring ram idrottshallar BIF-STF -9 940 

Teknisk justering investering -1 200 

Fördelning driftkonsekvenser exploatering -67 

Fördelning driftkonsekvenser investering -125 

Tillfällig ramförstärkning på grund av färre barn i förskolan -500 

Tillfällig ramförstärkning sopsaltning -800 

Aktuell ram 2022 -131 962 

    

Socialnämnden 2021 -191 735 

Tekniska justeringar   

Lönekompensation 2022 -1 591 

Politikerarvoden uppräkning 2022 -21 

Flytt budget skuldrådgivning från SOC-KLF 1 160 

Nämndsekreterare, justering SOC, STN-KS 452 

Fördelning hyresökning befintliga lokaler -66 

Fördelning kapitalkostnader -355 

Justeringar under den politiska beredningen   

Lönesatsning socialsekreterare -1 200 

Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -75 

Aktuell ram 2022 -193 431 

Tillfällig ramförstärkning 2020-2022 om 10 mnkr ingår i ram ovan   

    

Viadidaktnämnden 2021 -63 896 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Katrineholm 3 000 

Justering tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Vingåker 600 

Lönekompensation 2022 -967 

Politikerarvoden uppräkning 2022 -6 

Tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Vingåker -600 

Fördelning hyresökning befintliga lokaler -63 

Fördelning kapitalkostnader -70 

Justeringar under den politiska beredningen   

Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -35 

Aktuell ram 2022 -62 037 

Avsatta medel reserv egen försörjning och yrkesvux   

Tillfällig ramförstärkning, reserverade medel för övergång till egen försörjning -3 000 

Tillfällig ramförstärkning, medfinansiering yrkesvux 2022 -2 140 

Totala medel 2022 -67 177 

Yrkesvux Vingåker -560 

Totala medel 2022, inklusive yrkesvux Vingåker -67 737 

    

Vård- och omsorgsnämnden 2021 -786 613 

Tekniska justeringar   

Resursfördelningsmodell 2022 -6 041 

Lönekompensation 2022 -10 673 

Flytt lönekompensation STN-VON -326 

Politikerarvoden uppräkning 2022 -25 

Fördelning hyresökning befintliga lokaler -330 

Fördelning kapitalkostnader -1 876 
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Justeringar under den politiska beredningen 

Personalförstärkning inom äldreomsorg och socialpsykiatrin -6 420 

Förändrat arbetstidsmått för nattbemanning -3 200 

Kompensation löneökning externa utförare -500 

Ny gruppbostad LSS, Strandgården -5 015 

Volymökning äldreomsorg -1 000 

Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -600 

Teknisk justering investering -200 

Aktuell ram 2022 -822 818 

    

Räddningstjänsten VSR -32 010 

Tekniska justeringar  
Justering VSR -1 032 

Aktuell ram 2022 -33 041 

    

Ökade kapitalkostnader nämnder 0 

    

FINANSIERING   

    

Ökade kostnader för lokaler -10 867 

Justering ökade kostnader lokaler -24 952 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 -35 819 

    

KFAB, från eget kapital  5 000 

KFAB från eget kapital, bortjustering -5 000 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 0 

    

Löneuppräkning 0 

Löneuppräkning 2022 antagande om 2,1% -31 703 

Löneuppräkning 2022, fördelning nämnd 31 703 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 0 

    

Drifteffekt av föreslagna exploateringar 3 280 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 3 280 

    

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 106 876 

Förändring PO och semesterlöneskuld 764 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 107 640 

    

Pensioner -136 561 

Effekt av uppdaterad prognos per 2021-08-31 12 977 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 -123 584 

    

Intäkter Viadidakt Vingåker 13 485 

Uppdatering av underlaget -226 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 13 259 

    

Kapitalkostnadsintäkter 98 077 

Uppdatering av underlaget 5 724 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 103 801 

    

Kapitalkostnader exploatering 0 

Uppdatering av underlaget -5 673 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 -5 673 
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Avskrivningar -83 371 

För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:   

Tidigare års investeringar   

2021 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade   

Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2022-2024   

Planerade investeringar under 2022-2024 enligt nämndernas budgetunderlag   

Tekniska justeringar   

Justering enligt underlag -8 148 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 -91 519 

    

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag samt kommunal 

fastighetsavgift 2 369 683 

Effekt av uppdaterad skatteprognos, baserad på SKR:s prognos i september 2021 och 34 900 

invånare  112 950 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 2 482 633 

    

Finansiering, utdelningar mm 21 309 

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för 

särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan   

Tekniska justeringar   

Justering återsökning moms äldreboenden 2 200 

Borgensavgift justering beslut 2021 2 179 

Premie omställningsfonden -1 160 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 24 528 

    

Statsbidrag för äldreomsorgssatsning 15 449 

Aktuellt budgeterat belopp 2022 15 449 

    

TOTALT 58 646 

    

Mål för god ekonomisk hushållning 24 826 

Enligt gällande mål för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun ska resultatet uppgå 

till minst en procent av skatteintäkterna   
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Bilaga 3: Indikatorer för uppföljning av resultatmål 

Kommunplanen för 2019-2022 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019. Resultatmålen i 

kommunplanen gäller under hela mandatperioden 2019-2022. I tabellen nedan anges vilka nämnder och 

bolag som arbetar mot respektive resultatmål samt vilka indikatorer som används för uppföljning av 

resultatmålen.  

Syftet med indikatorerna är att de ska användas som stöd vid den bedömning av måluppfyllelse för 

resultatmålen i kommunplanen som görs i samband med delårsrapporter och årsredovisningar. 

Indikatorerna ska vara relevanta, tydliga och underlätta jämförelser med andra kommuner. Indikatorerna 

ska också vara enkla att ta fram. I hög utsträckning baseras indikatorerna på statistik som kommunen 

ändå tar fram till följd av myndighetskrav eller annan uppföljning. Omkring en tredjedel av indikatorerna 

hämtas in automatiskt från Kolada (markeras med ljusröd bakgrund i tabellen). Kolada är en databas som 

ger möjlighet att jämföra och analysera cirka 5 000 nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter. 

Kolada drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser.  

Grundprincipen är att indikatorerna ska ligga fast under hela mandatperioden. En årlig översyn görs dock 

med avseende på exempelvis mätbarhet. Tillgången till statistik för uppföljning av kommunal verksamhet 

utvecklas ständigt. Indikatorerna ses över i samband med att nämnder och bolag lämnar underlag för 

övergripande plan med budget. 

Övergripande mål Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Tillväxt, fler jobb & 

ökad egen försörjning 

Invånarantalet ska öka till 

minst 35 500 personer vid 

mandatperiodens slut 

KS, BMN 

Invånare, antal kvartal SCB Delår 

Invånare, antal per 1 nov SCB Årlig 

Förändring antal invånare sedan föregående år 

(%) 

Kolada/SCB (per 31 dec) Årlig 

Förbättrat företagsklimat 

KS, BMN, STN, KIAB 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 

kommunen enligt Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv Årlig 

Företagarnas helhetsbedömning av servicen i 

myndighetsutövningen (NKI) 

Kolada/SKR Insikt Årlig 

Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB 

tillhandahåller (NKI) 

KIAB  Vart tredje 

år (2019) 

Växande och breddat 

näringsliv 

KS 

Nyregistrerade företag, antal Bolagsverket Delår 

Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare Kolada/Bolagsverket Årlig 

Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 

Elever som driver UF-företag (%) Ung Företagsamhet, BIF Årlig (läsår) 

Företagsamhet bland unga (%) Svenskt Näringsliv/UC AB  Årlig 

Fler arbetstillfällen 

KS 

Förvärvsarbetande dagbefolkning Kolada/SCB Årlig 

Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB 

Ungdomar som är etablerade på 

arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala 

skolor (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Praktikanter i kommunala verksamheter, antal Viadidakt Delår 

Invånare 17-24 år som varken studerar eller 

arbetar (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Arbetslöshet 16-64 år (%) Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik 

Delår 

Ökad övergång från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning 

VIAN, SOCN 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från 

Katrineholm som börjat arbeta (%) 

Viadidakt  Delår 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från 

Katrineholm som börjat studera (%) 

Viadidakt  Delår 

Ej återaktualiserade personer ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 

Kolada/SOC Årlig 

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per 

månad 

SOC Delår 

Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, 

andel av totalt antal invånare 0-18 år (%) 

SOC Delår 
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Minskade kostnader för 

utbetalt försörjningsstöd 

SOCN 

Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)  SOC Delår 

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr) SOC Delår 

Attraktiva boende- & 

livsmiljöer 

Fler bostäder, med 

variation mellan olika 

bostadstyper och 

upplåtelseformer 

KS, BMN, KFAB 

Planerade bostäder i detaljplaner som vunnit 

laga kraft under året, antal 

SBF Årlig 

Färdigställda bostäder i nybyggda småhus, antal SCB Delår 

Färdigställda bostäder i nybyggda 

flerbostadshus, antal 

SCB Delår 

Nyproduktion av hyresrätter, andel av totalt antal 

färdigställda bostäder (%) 

SCB Årlig 

Tryggare offentliga miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, VSR 

Invånarnas bedömning av tryggheten i 

kommunen 

SCB 

medborgarundersökning 

Udda år 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga på väg 

till och från skolan, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga 

på väg till och från skolan, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga på stan 

eller i centrum, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga 

på stan eller i centrum, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, 

andel av inkommande uppdrag till kommunen 

(%) 

STF Delår 

Olyckor där räddningstjänstens första enhet 

kommer fram inom målsatt tid, andel (%) 

VSR Delår 

Personer som utbildats av räddnings-tjänsten 

kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande 

åtgärder, antal 

VSR Delår 

Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd 

gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett 

räddningsinsats (%) 

VSR Delår 

Resandet med cykel och till 

fots ska öka 

KS, STN 

Gångtrafik Lövatunneln, antal passager STF (Infracontrol 

cykelbarometer) 

Delår 

Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager STF (Infracontrol 

cykelbarometer) 

Delår 

Andel resor med gång- och cykeltrafik inom 

Katrineholms stad (%) 

SBF/Resvane-

undersökning 

 

Resandet med buss och 

tåg ska öka 

KS 

Resande med stadstrafiken (buss), antal Region Sörmland Delår 

Resande med landsbygdstrafiken (buss), antal Region Sörmland Delår 

Tågstopp vid Katrineholms Central, antal Samtrafiken Årlig 

Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central, 

antal 

Samtrafiken Årlig 

Andel resor med kollektivtrafik inom 

Katrineholms stad (%) 

SBF/Resvane-

undersökning 

 

Förbättrad standard på 

gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

KS, STN 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter STF (även volymmått) Delår 

Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%) Trafikverket NVDB/SBF Årlig 

Alla katrineholmare ska 

erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 

KS 

Invånare i tätort med tillgång till fiberbaserat 

bredband, andel (%) 

PTS Årlig 

Invånare på landsbygd med tillgång till 

fiberbaserat bredband, andel (%) 

PTS Årlig 

En stark & trygg skola 

för bättre kunskaper 

Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal Kolada/Skolverket Årlig 

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 

högskoleexamen, andel (%) 

Kolada/SCB och 

Skolverket 

Årlig 

Barn som uppger att de känner sig trygga på 

förskolan, andel (%) 

BIF Årlig 

Vårdnadshavare som uppger att deras barn 

känner sig tryggt på förskolan, andel (%) 

BIF Årlig 
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Vårdnadshavare som uppger att förskolan väcker 

deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%) 

BIF Årlig 

Fler elever ska klara målen 

i grundskolan och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa, andel 

(%) 

BIF Årlig 

Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel 

(%) 

BIF Årlig 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 

alla delprov för ämnesprovet i svenska och 

svenska som andraspråk, kommunala skolor, 

andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 

kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, 

kommunala skolor, andel (%) 

BIF Årlig 

Fler elever ska klara målen 

i gymnasieskolan och nå 

höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Gymnasiefrekvens (%) Kolada/SCB och 

Skolverket 

Årlig 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande 

behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 

kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 

kommunala skolor 

Kolada/Skolverket Årlig 

Ungdomar som är etablerade på 

arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 

fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel 

(%) 

Kolada/SCB Årlig 

Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig 

trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig 

trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de 

känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, 

andel (%) 

BIF Årlig 

Mer fysisk aktivitet och 

utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka 

barns och elevers hälsa 

och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 

4-5 dagar per vecka, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Elever i årskurs 6 som anger att de är nöjda med 

skolmaten, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever i årskurs 9 som anger att de är nöjda med 

skolmaten, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever i årskurs 9 som anger att de tycker att det 

är trivsamt i matsalen, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, 

andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Fler studerande ska klara 

målen i kommunal 

vuxenutbildning 

VIAN 

Studerande från Katrineholm inom 

grundläggande vuxenutbildning som klarar 

målen, andel (%) 

Viadidakt Årlig 

Studerande från Katrineholm inom gymnasial 

vuxenutbildning som klarar målen, andel (%) 

Viadidakt Årlig 

Studerande från Katrineholm som klarar målen i 

utbildning i svenska för invandrare, andel (%) 

Viadidakt Årlig 

Fler ska gå vidare till 

studier på eftergymnasial 

nivå 

BIN, VIAN 

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 

2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 

hemkommun, andel (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Studenter som i sina eftergymnasiala studier 

använder lokaler och service vid lärcenter 

Campus Viadidakt, antal 

Viadidakt (även 

volymmått) 

Delår 
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Trygg vård & omsorg Fler brukare inom vård och 

omsorg ska ha en positiv 

upplevelse kring 

bemötande, förtroende 

och trygghet 

KS, VON, KFAB 

Brukare som svarar att det känns ganska/mycket 

tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, 

andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare som svarar att det känns ganska/mycket 

tryggt att bo på ett särskilt boende för äldre, 

andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten, antal 

personal som en brukare inom hemtjänsten 

möter under 14 dagar, medelvärde 

Kolada/VOF Årlig 

Brukare på gruppbostad enligt LSS som svarar 

att de känner sig trygga med alla i personalen, 

andel (%) 

Kolada/SKR Udda år 

Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar 

att de känner sig trygga med alla i personalen, 

andel (%) 

Kolada/SKR Udda år 

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som 

svarar att de känner sig trygga med alla i 

personalen, andel (%) 

Kolada/SKR Jämna år 

Ökade förutsättningar för 

aktiviteter för brukare 

inom vård och omsorg 

KULN, VON 

Boendeplatser i särskilt boende för äldre som 

erbjuder minst två organiserade och 

gemensamma aktiviteter på vardagar, andel (%) 

Kolada/VOF Årlig 

Boendeplatser i särskilt boende för äldre som 

erbjuder minst en organiserad och gemensam 

aktivitet per dag under helgen, andel (%) 

Kolada/VOF Årlig 

Brukare som svarar att de är ganska/mycket 

nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt 

särskilda boende för äldre, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att 

de upplever att möjligheterna att komma 

utomhus är ganska/mycket bra, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut 

om social samvaro/promenad, andel (%) 

VOF Årlig 

Måltiderna inom vård och 

omsorg ska utvecklas 

STN, VON 

Brukare som svarar att maten smakar 

ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för 

äldre, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare som svarar att måltiderna på sitt 

särskilda boende för äldre oftast/alltid är en 

trevlig stund på dagen, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare på särskilt boende för äldre som har 

möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel 

(%) 

Kolada/VOF Årlig 

Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta 

är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till 

den enskildes önskemål), andel (%) 

VOF Årlig 

Äldre på vårdsboenden med bedömd risk för 

undernäring som har en planerad förebyggande 

åtgärd, andel (%) 

Senior alert/VOF Årlig 

Stärkt patientsäkerhet 

inom vård och omsorg 

VON 

Brukare som svarar att det är mycket eller 

ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska 

på sitt särskilda boende för äldre, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Personal inom vård och omsorg som följer basala 

hygienrutiner och klädregler, andel (%) 

SKL/VOF Årlig 

Äldre på vårdboenden med bedömd risk för fall 

som har en planerad förebyggande åtgärd, andel 

(%) 

Senior alert/VOF Årlig 

Rapporterade avvikelser inom hälso- och 

sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%) 

VOF Årlig 

Ökad möjlighet till 

delaktighet och inflytande 

SOCN, VON 

Brukare med hemtjänst som svarar att 

personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och 

önskemål, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 
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Brukare med hemtjänst som svarar att de 

oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, 

andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare inom särskilt boende för äldre som 

svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till 

åsikter och önskemål, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare inom särskilt boende för äldre som 

svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider 

de får hjälp av personalen, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare på gruppbostad enligt LSS som svarar 

att de får bestämma om saker som är viktiga 

hemma, andel (%) 

Kolada/SKR Udda år 

Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar 

att de får bestämma om saker som är viktiga 

hemma, andel (%) 

Kolada/SKR Udda år 

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som 

svarar att de får bestämma om saker som är 

viktiga, andel (%) 

Kolada/SKR Jämna år 

Anhörigstödet ska 

utvecklas 

SOCN, VON 

Träffar för anhöriga som socialförvaltningens 

öppenvårdsavdelning erbjuder, antal 

SOC Delår 

Förebyggande och tidiga 

insatser för barn och unga 

ska prioriteras 

BIN, KULN, SOCN 

Informationsbesök av socialsekreterare på 

förskola och skola, antal 

SOC Årlig 

Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal BIF Delår 

Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal SOC Årlig 

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och 

lovverksamhet, antal 

KULF (även volymmått) Delår 

Utbildade ANDTS-coacher, antal KLF Årlig 

Fler ska få en förbättrad 

situation efter kontakt 

med individ- och familje-

omsorgen 

SOCN 

Andel av barn som kommunen placerar i 

familjehem/på institution som genomgår hälso- 

och tandvårdsundersökning i samband med 

socialnämndens första placering av individen (%) 

SOC Delår 

Personer i öppna insatser gällande 

missbruksvård som slutför sin behandling, andel 

(%) 

SOC Årlig 

Öppna insatser och 

hemmaplanslösningar ska 

användas i ökad 

utsträckning inom individ- 

och familjeomsorgen 

SOCN 

Personer som deltar i öppna insatser gällande 

missbruksvård, antal 

SOC Delår 

Kommunens kostnader för 

placeringar ska minska 

BIN, SOCN, VON 

Bildningsnämndens totala kostnader för 

placeringar (mnkr) 

BIF Delår 

Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader 

för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr) 

VOF Delår 

Socialnämndens totala kostnader för placeringar 

(mnkr) 

SOC Delår 

Färre barn och unga ska 

utsättas för risk att skadas 

till följd av eget eller 

andras bruk av tobak, 

alkohol eller narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN 

Kvinnor som röker eller snusar vid 

graviditetsvecka 8-12, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Tobaksrökning i hemmet där barn i 8 månaders 

ålder finns, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Elever i årskurs 7 som röker ibland eller dagligen, 

andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Elever i år 2 på gymnasiet som röker ibland eller 

dagligen, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Invånare som röker dagligen, andel (%) Kolada/ 

Folkhälsomyndigheten, 

Liv & Hälsa vuxen 

Vart fjärde 

år (2021) 

Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, 

andel (%) 

SBF, indikatorlabbet, 

andtuppföljning.se 

Årlig 
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Elever i årskurs 9 som druckit alkohol någon gång 

under de senaste 12 månaderna, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%) Kolada/ 

Folkhälsomyndigheten 

Liv & Hälsa vuxen 

Vart fjärde 

år (2021) 

Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, 

andel (%) 

SOC, indikatorlabbet, 

andtuppföljning.se 

Årlig 

Elever i årskurs 9 som någon gång använt 

narkotika, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Ett rikt kultur-, 

idrotts- & fritidsliv 

Fler ska delta aktivt i 

kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VON 

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och 

lovverksamhet, antal 

KULF  Delår 

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, 

antal 

KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen kulturförvaltningens 

programverksamhet, antal 

KULF Delår 

Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal KULF (KOHA) Delår 

Besök i Konsthallen, antal KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per 

invånare 7-20 år 

Kolada/ 

Riksidrottsförbundet 

Årlig 

Besök i simhallen, antal STF (även volymmått) Delår 

Besök i Duveholmshallen, antal STF (även volymmått) Delår 

Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid 

som får bidrag, antal 

KULF och STF Delår 

Kultur, idrott och fritid för 

barn och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl 

lovverksamhet) som andel av totalt antal 

deltagartillfällen inom kulturförvaltningens 

programverksamhet (%) 

KULF Delår 

Bokningar med juniortaxa som andel av totalt 

antal bokningar på Sportcentrum (%) 

STF Delår 

Jämställda kultur-, idrotts- 

och fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

Könsfördelning deltagartillfällen i 

ungdomsverksamheten Perrongen, andel 

flickor/kvinnor (%) 

KULF Delår 

Könsfördelning deltagartillfällen 

kulturförvaltningens programverksamhet, andel 

pojkar/män (%) 

KULF Delår 

Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel 

pojkar/män (%) 

KULF Delår 

Könsfördelning deltagare 7-20 år 

idrottsföreningar med LOK-stöd, andel 

flickor/kvinnor (%) 

Riksidrottsförbundet/STF Årlig 

Hållbar miljö Ökad andel miljöfordon i 

kommunens 

verksamheter, STN, KFAB, 

KIAB 

Fossiloberoende fordon i 

kommunorganisationen, andel (%) 

Kolada/Miljöfordon 

Sverige 

Årlig 

Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal 

liter diesel och bensin  

STF Årlig 

Ökad energieffektivitet i 

kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB 

Minskad energiintensitet (el och värme) i 

kommunala verksamhetslokaler som ägs och 

förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, 

(kWh/m2) 

KFAB Årlig 

Minskad energiintensitet (el och värme) i 

kommunala verksamhetslokaler som ägs av 

kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med 

basår 2007, (kWh/m2) 

KFAB Årlig 

Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

Installerad effekt för solcellsanläggningar i 

kommunen, (MW) 

SCB/Energimyndigheten Årlig 

KFAB/KIAB:s totala solelproduktion, (MW) KFAB/KIAB Årlig 

Minskade utsläpp av 

näringsämnen och 

föroreningar till sjöar och 

vattendrag 

KS, BMN, STN, KVAAB 

Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter) Nyköpingsåns 

vattenvårdsförbund 

Årlig 

Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats, antal SBF Årlig 
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Nedskräpningen ska 

minska 

KS, BIN, BMN, STN, KFAB, 

KIAB, KVAAB 

Nedskräpning, (antal skräp/10 m2) Skräpmätning Udda år 

Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%) Kolada/Avfall Sverige Årlig 

Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, 

andel (%) 

Kolada/Avfall Sverige Årlig 

Biologisk mångfald ska 

främjas genom aktiva 

åtgärder och naturskydd 

KS, STN 

Areal reservat och biotopskydd, (ha)  SCB Årlig 

Klimatsmartare måltider i 

kommunens måltids-

verksamhet STN 

Ekologiska livsmedel, andel (%) STF Delår 

Närproducerade livsmedel, andel (%) STF Delår 

Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, 

gram/ätande 

Kolada/Livsmedelsverket Årlig 

Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e) STF Delår 

Attraktiv arbetsgivare 

& effektiv 

organisation 

Säkrad kompetens-

försörjning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, 

antal 

KLF (Personec P utdata) Delår 

Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%) KLF (Personec P utdata) Delår 

Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att 

ha fyllt 65 år, antal 

KLF (Personec P utdata) Årlig 

Ökat medarbetar-

engagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Resultat i undersökningen kring hållbart 

medarbetarengagemang, HME totalt 

KLF Årlig 

HME delindex motivation KLF Årlig 

HME delindex ledarskap KLF Årlig 

HME delindex styrning KLF Årlig 

Förbättrad hälsa för 

kommunens medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 

sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%) 

KLF (Personec P utdata) Delår 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) KLF (Personec P utdata) Delår 

Sjukfrånvaro totalt (%) KLF (Personec P utdata) Årlig 

Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro 

under en sammanhängande period av 60 dagar 

eller mer (%) 

KLF (Personec P utdata) Årlig 

Kommunens tillgänglighet 

för invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 

andel (%) 

KKiK/SCB medborgar-

undersökning 

Udda år 

Svar på frågor vid kontakt med kommunen, 

andel (%) 

KKiK/SCB medborgar-

undersökning 

Udda år 

Besökare som uppger att de hittade vad de sökte 

på webbplatsen, andel (%) 

KLF (enkät till besökare 

på webbplatsen) 

Årlig 

Ärenden som hanteras genom e-tjänster 

(externa), antal 

KLF Delår 

Besökare som har tillgång till MerÖppet på 

Kulturhuset Ängeln, antal 

KULF Delår 

Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via 

besök, telefon, e-post), antal  

KLF/Kontaktcenter Delår 

Ökad digital delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp genom 

redovisning av genomförda aktiviteter  

  

Ökad effektivitet genom 

nya samverkansformer 

internt och externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, KVAAB, VSR 

Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp genom 

redovisning av genomförda aktiviteter  

  

Resultatet ska uppgå till 

minst en procent av 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

 

 

Resultat som andel av skatt och generella 

statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%) 

KLF  Delår 

Årets resultat som andel av skatt och generella 

statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%) 

Kolada/SCB Årlig 
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Nettodriftskostnaderna 

ska inte öka snabbare än 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Förändring nettokostnader (%) 

 

KLF  Delår 

Förändring skatteintäkter och generella 

statsbidrag (inkl utjämning) (%) 

KLF  Delår 

Nettokostnad som andel av skatt och generella 

statsbidrag kommun (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Avskrivningar ska under 

mandatperioden inte 

överstiga tre procent av 

driftbudgeten 

KS 

Avskrivningar som andel av driftbudget, (%) SCB/KLF Delår 

Soliditet kommun, (%) Kolada/SCB Årlig 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Kolada/SCB Årlig 

Soliditet kommunkoncern, (%) Kolada/SCB Årlig 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%) Kolada/SCB Årlig 

Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv Kolada/SCB Årlig 

 



Hälsa & trygghet 
Övergripande plan med budget 2022-2024

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





Utgångspunkter för budgetarbetet
• Äldre, barn och unga är prioriterade

• Kommunens kostnader ökar till följd av demografin och stora investeringar inom främst 
vård och omsorg samt skola 

• Befolkningstillväxten dämpades till följd av pandemin men för planperioden görs en 
försiktigt positiv bedömning att befolkningen kommer öka med 100 personer per år

• Fortsatt osäkerhet kring pandemin och utvecklingen på arbetsmarknaden 

• Stor osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag

• På lite längre sikt kommer den demografiska utvecklingen medföra betydande utmaningar 
för kommunens ekonomi och kompetensförsörjning

• Långsiktighet, nytänkande och effektivisering är avgörande för att säkerställa en hållbar 
ekonomi över tid



Kommunplan 2019-2022

• Sju övergripande mål

✓ Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning

✓ Attraktiva boende- och livsmiljöer

✓ En stark och trygg skola för bättre kunskaper

✓ Trygg vård och omsorg

✓ Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv

✓ Hållbar miljö

✓ Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

• Resultatmål för hela mandatperioden

• Uppdrag



Tillväxt, fler jobb & 
ökad egen försörjning



Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
• Försiktigt positiv bedömning av kommunens befolkningstillväxt efter pandemin

• Fortsatt fokus på att möta efterfrågan på mark för bostäder och företagsetableringar, 
ta fram nya detaljplaner och skapa ett ännu bättre företagsklimat

• Utveckling av den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom digitala planer, kartor och 
e-tjänster

• Medel reserveras till satsningar för ökad övergång till egen försörjning

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



Attraktiva boende-
& livsmiljöer



Attraktiva boende- & livsmiljöer
• Framtidsplan 2050 – arbete med ny översiktsplan för Katrineholms kommun

• Många nya detaljplaner för bostadsbebyggelse på gång

• Fortsatta satsningar på trygghet och säkerhet, belysning, lekplatser och offentlig konst

• Sveaparken färdigställs med bland annat vattenlek

• Utveckling av Djulöområdet med bland annat gångstråk längs vattnet, nytt hundbad, 
aktivitetsbana för barn och nya p-platser

• Renovering av Bie Brunnspark

• Sopsaltning av gång- och cykelbanor prövas på nytt

• Ny vägbelysning Stalls backe

• Fortsatt satsning på väginvesteringar/asfalt

• Flera kollektivtrafiksatsningar: lågtrafikskort +65 år, sommarbusskort för ungdomar och 
ökad turtäthet

• Uppdrag att utreda busstrafiken

• Fler tågavgångar i regionaltågstrafiken



En stark & trygg skola
för bättre kunskaper



En stark & trygg skola för bättre kunskaper
• Satsningar och fortsatt fokus på att höja skolresultaten

• Fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på fritiden

• Invigning av nya Järvenskolan och nya skolan på Norr

• Ny förskola byggs i Forssjö

• Nya idrottshallar vid Skogsborgsskolan och nya skolan på Norr

• Ombyggnation av Tallåsskolan samt delar av Sandbäcksskolan och Valla skola

• Ombyggnation av Duveholmsgymnasiets entré

• Ny körgård fordonsprogrammet

• Medfinansiering yrkesvux



Trygg vård & omsorg



Trygg vård & omsorg
• Resurstillskott vård- och omsorgsnämnden utifrån demografi

• Ramförstärkning för volymökning äldreomsorgen, sex nya platser tillskapas

• Ramförstärkning för ny gruppbostad LSS i Strandgården

• Ramförstärkning för förändrat arbetstidsmått för nattbemanningen

• Ramförstärkning för personalförstärkning inom äldreomsorg och socialpsykiatrin

• Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet

• Utvecklat arbete kring värdegrund och bemötande

• Utvecklingsarbete kring sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet med 
utgångspunkt från brukarnas önskemål

• Renoveringen av äldreboendet Strandgården färdigställs

• Renovering av äldreboendena Furuliden och Pantern påbörjas

• Kontinuerlig uppföljning av placeringar och översyn av hemmaplansalternativ

• Uppdrag att utveckla alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov 



Ett rikt kultur-, idrotts-
& fritidsliv



Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv
• Återstarta kultur- och idrottslivet efter pandemin, utveckla stödet till föreningslivet 

• Fortsatt satsning på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning av verksamhetslokaler

• Ökad satsning på kulturnämndens ungdomsverksamhet och fortsatt satsning på fritids- och 
lovverksamhet för barn- och unga genom Lyckliga Gatorna

• Fritidsgård i Valla, försöksverksamhet 

• Arbete med folkhälsa och ungas rörelse inom ramen för projektet Pep Kommun

• Aktivitetsplan/multiarena vid nya skolan på Norr

• Aktivitetspark på Norr

• Nytt golv och utbyte av läktare i Nyhemshallen

• Duveholmshallen ny norrentré mot gång- och cykelbanor

• Interaktiv bowling

• Utredning fortsatt utveckling av simhallen

• Utredning fortsatt utveckling av lokstallsområdet

• Fortsatt utveckling av kommunens vandringsleder



Hållbar miljö



Hållbar miljö
• Främja gång- och cykeltrafik genom infrastrukturåtgärder, sopsaltning och beteendekampanjer

• Skyfallskartering

• Förstudie våtmark vid Djulö samt projektering av omledning av dagvatten från Lövåsenområdet 
och Logistikcentrum

• Våtmarksytor vid Lasstorpsdiket och Mejeridiket

• Ytterligare öka andelen miljöfordon bland kommunens personbilar 

• Nya satsningar för ökat resande med kollektivtrafik

• Energieffektiviserande åtgärder gällande fastigheter och belysning

• Rening av Öljaren genom lågflödesmuddring

• Inventering och kretsloppsanpassning av små avlopp 

• Test med vitfiskfiske för att komma tillrätta med övergödda sjöar

• Fortsatt arbete för att minska nedskräpning

• Omställning av mark för att främja biologisk mångfald samt bekämpning av invasiva arter

• Färdigställa kommunens klimatstrategi/klimatanpassningsplan

• Ökade kommunikationsinsatser och dialog kring miljö och hållbarhet



Attraktiv arbetsgivare & 
effektiv organisation



Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
• Satsning på ett hälsoår 2022

• Friskvårdsbidraget höjs till 2 000 kr per år för kommunens medarbetare

• Stärkt arbetsmiljöarbete

• Satsning på kommungemensamma personalsociala aktiviteter

• Lönekompensation och prisökningskompensation till samtliga nämnder

• Extra lönesatsning socialsekreterare

• Flera satsningar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling för kommunens 
medarbetare, bland annat inom förskola och äldreomsorg

• Fortsatt satsning på språktester vid rekrytering samt uppdrag att säkerställa kvaliteten

• Uppdrag att öka kommunens tillgänglighet genom utveckling av Kontaktcenter 

• Fortsatt satsning på digitalisering och nätverksinvesteringar

• Satsningar på IT-stöd för ledning, styrning och uppföljning samt verksamhetssystem för 
bildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen

• Allmänna val 2022



Särskilda uppdrag
• Utveckla alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov 

(VON, BIN, SOCN)

• Utreda fortsatt utveckling av lokstallsområdet (KS)

• Utreda fortsatt utveckling av simhallen (KS)

• Utreda busstrafiken (KS)

• Starta en fritidsgård i Valla som försöksverksamhet (BIN)

• Öka kommunens tillgänglighet genom fortsatt utveckling av Kontaktcenter (KS)

• Följa upp språktester vid rekrytering (KS)

• Utreda effektivt nyttjande av skollokaler (KS)

• Förlängt uppdrag att effektivisera kostverksamheten (STN, BIN, VON)



Fokusområden för kommunstyrelsens 
övergripande uppföljning under 2022
• Hälsoåret 2022

• Barn och unga

• Ökad måluppfyllelse och trygghet i skolan

• Övergång från försörjningsstöd till egen försörjning



Övergripande 
driftsbudget 
2022 med plan 
för 2023-2024



Jämförelse med föregående år
Belopp i tkr

Ram 2022 inkl

integrationsfond

Skillnad jämfört med 

2021

Övergripande politisk ledning 13 013 +1 357

Bildningsnämnden 920 022 +15 102

Kommunstyrelsen 212 468 +12 394

Kulturnämnden 44 740 +1 035

Bygg- och miljönämnden 676 +7

Service- och tekniknämnden* 132 962 +11 668

Socialnämnden 193 431 +1 696

Viadidaktnämnden* 67 177 +467

Vård- och omsorgsnämnden 822 818 +36 205

Räddningstjänsten VSR 33 041 +1 031

TOTALT 2 440 348 +80 962

I beräkningen ingår tekniska justeringar. Riktade statsbidrag ingår ej, men tillkommer för flera nämnder. 
* I jämförelsen för STN och VIAN ingår medel som reserverats inom KS för ökad egen försörjning samt yrkesvux.



Medel från integrationsfonden 2022
• Reserverade medel för volymförändringar inom bildningsnämndens verksamheter, 

5 mnkr

• Satsningen 2021 om 2,7 mnkr till bildningsnämnden för kompetenshöjande insatser 
för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan förlängs till och med juni 2024.



Investeringar och exploateringar 
under 2022
Verksamhetsinvesteringar: 114,7 mnkr

Fastighetsinvesteringar KFAB: 665,4 mnkr

Exploateringar: 67,7 mnkr 



Resultat och skattesats 2022
Budgeterat resultat: 58,6 mnkr

KS medel till förfogande: 5,0 mnkr

Skattesats: 22,12 kr 

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 900 invånare per 1 nov 2021



Resurser att tillgå utöver budgeten

Kvar att besluta om: 130,5 mnkr




