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Offensivt & försiktigt 
 

När vi nu i Katrineholms kommun lägger fram 

budget för kommande år, gör vi det i ett läge med 

många osäkra signaler. Det gäller både konjunktur-

utvecklingen och vilket stöd vi kan räkna med från 

staten. Sveriges kommuner och regioner står inför 

en situation som vi aldrig tidigare har varit i, med de 

åtaganden som följer av den demografiska 

utvecklingen framöver, exempelvis behov av nya 

äldreboenden och skolor. I det läget behöver 

kommunsektorn ett rejält handtag från staten.  

För att kunna klara finansieringen av välfärden, 

krävs både att vi i kommuner och regioner är 

återhållsamma och håller i ekonomin, men också en 

statlig resursförstärkning.  

I Katrineholms kommun hanterar vi i budgetarbetet 

även att vi i dagsläget har verksamheter som inte är  

i ekonomisk balans, främst socialnämnden. Kravet 

på socialnämnden är tydligt att inom två år arbeta 

bort sitt underskott. Tills dess måste vi ta höjd i det 

budgeterade resultatet för att kunna möta ett 

fortsatt högt kostnadsläge. Vi gör också en bred 

satsning på att öka vägarna till egen försörjning, ett 

viktigt fokusområde för hela den kommunala 

organisationen. Det handlar om att stötta fler 

katrineholmare att komma in på arbetsmarknaden, 

och att bygga på med kompetens där det behövs för 

att möta arbetsmarknadens behov. 

Mycket går fantastiskt bra för Katrineholms 

kommun. Befolkningen växer och bostadsbyggandet 

utvecklas väldigt positivt. Nya företag har kommit in 

och samtal förs med en rad ytterligare företag som 

är intresserade av etablering i Katrineholm. Intresset 

är så stort att vi nu tar fram en ny markstrategi, 

både när det gäller användning av tillgängliga 

markresurser och för ytterligare markinköp.  

Det känns också väldigt roligt att det nya moderna 

äldreboendet Dufvegården kommer att stå 

inflyttningsklart i slutet av nästa år. Genom 

Dufvegården öppnas möjligheter att modernisera 

och se över strukturen för övriga boendeplatser 

inom vård och omsorg. Snart kommer även de 

planerade nya skolorna börja byggas, samtidigt som 

det målmedvetna arbetet för ökad studiero och 

högre betyg i skolan fortsätter. Parallellt måste vi 

fokusera ännu mer på att behålla och locka 

kompetens till de kommunala verksamheterna.  

Nästa år kommer också de avslutande delarna på 

plats i den stora infrastrukturomvandlingen av 

centrala Katrineholm. Stadsgatan som ersätter den 

tidigare genomfarten färdigställs fram till Vasabron, 

det nya parkeringshuset på Norr invigs och 

dessutom ersätter vi gamla Scaniakorset vid utfarten 

mot Vingåker med en ny cirkulationsplats.  

Kommunens trygghetsarbete systematiseras genom 

metoden EST, effektiv samordning för trygghet, som 

innebär en nära samverkan med polisen och andra 

aktörer för att kartlägga och sätta in rätt åtgärder för 

ökad trygghet. Inom ramen för trygghetsarbetet 

stärker vi också upp insatserna mot uppfostrings-

våld och hedersrelaterat våld. Det förebyggande 

arbetet fortsätter att utvecklas genom exempelvis 

Lyckliga Gatorna, som har blivit en framgång med 

både fritidsaktiviteter för barn och unga och 

gatufester för ökad gemenskap i bostadsområden. 

Det goda samarbetet med både näringslivet och 

föreningslivet är av största betydelse för 

kommunens utveckling. Vi är väldigt glada för det 

breda föreningslivet, som gör många viktiga insatser 

för våra barn, unga och äldre. För att föreningslivet 

ska ha goda förutsättningar är tillgången till 

mötesplatser centralt. Bland annat är satsningen på 

en ny ishall ett led i detta. Vi vill också ytterligare 

stärka samarbetet mellan kommun och näringsliv 

inom olika områden. Ett exempel är det viktiga 

arbetet för att nå kommunens miljömål, som kräver 

ett brett och långsiktigt samarbete med många olika 

aktörer för att skapa ett hållbart Katrineholm för 

kommande generationer.  

Sammantaget innebär det läge som vi befinner oss i 

att den politiska majoriteten lägger fram en budget 

för nästa år som är både offensiv och försiktig. Det 

handlar om att ta ansvar för helheten och skapa 

förutsättningar för en stabil ekonomi även framåt. 

Samtidigt fortsätter vi att prioritera satsningar som 

är viktiga för kommunens långsiktiga utveckling.  

 

Göran Dahlström (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

Christer Sundqvist (M) 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
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Inledning 
 

Kommunens planeringsprocess 
Kommunens långsiktiga planering styrs av 

kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv & lust, 

översiktsplanen samt den kommunplan för 2019-

2022 som fastställdes av kommunfullmäktige i 

januari 2019 (KF 2019-01-21, § 2). Kommunplanen 

togs fram gemensamt av Socialdemokraterna och 

Moderaterna efter valet 2018. Den gäller för hela 

mandatperioden och ligger till grund för den årliga 

övergripande planen med budget. I kommunens 

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.  

Nämnder och bolag har i enlighet med kommun-

styrelsens planeringsdirektiv (KS 2019-04-24, § 71) 

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. Planerna för nämnder och bolag ska 

fastställas innan planeringsåret påbörjas. Den årliga 

övergripande planeringsprocessen i Katrineholms 

kommun beskrivs i kommunens styrsystem 

(Kommunstyrelsens handling nr 8/2014, 

kommunfullmäktige 2014-02-24, § 21). 

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. Avsnittet 

räkenskaper innehåller drift- och investerings-

budget, fastighetsinvesteringar, resultaträkning, 

balansräkning samt kassaflödesanalys. Därefter 

anges de särskilda uppdrag som ges till nämnderna 

inför kommande år. 

I bilaga 1 finns en förteckning över genomförda ram-

justeringar under beredningsprocessen. I bilaga 2 

redovisas utveckling och prognoser för nämndernas 

volymmått. I bilaga 3 anges indikatorer som kommer 

användas för uppföljning av resultatmålen i delårs-

rapporter och årsredovisningar. I bilaga 4 finns ett  

 

 

presentationsmaterial ”Offensivt & försiktigt – ett 

axplock ur satsningar och investeringar 2020-2022”. 

Omvärldsförutsättningar 

Samhällsekonomisk utveckling 

Svensk ekonomi har de senaste åren varit inne i en 

högkonjunktur, men från 2019 ses en konjunktur-

avmattning, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

räknar med att BNP-tillväxten kommer att dämpas 

från att de senaste fem åren legat på 2,8 procent till 

att hamna på strax över en procent 2019-2020. 

Prognosen pekar på att Sverige går in i mild 

lågkonjunktur i slutet av 2020. 

Huvudförklaringen är att bostadsbyggandet ser ut 

att minska, vilket ger en dämpning av 

investeringarna. Avmattningen beror till viss del 

också på en försämrad prognos för den globala 

BNP-tillväxten, vilken innebär en svagare ökning av 

svensk export. I omvärlden finns flera orosmoln som 

kan påverka den svenska konjunkturen negativt 

såsom handelskonflikten mellan USA och Kina samt 

effekter av ett eventuellt avtalslöst Brexit.  

I Europa har flera länder svaga finanser och hög 

offentlig skuldsättning. Risken är att dessa länder 

kommer bli tvungna till budgetåtstramningar när 

konjunkturen skulle må bättre av en expansiv 

finanspolitik.  

I Sverige visade kommunerna ett sammantaget 

resultat 2018 på 14 miljarder kronor, vilket 

motsvarar 2,6 procent av skatter och generella 

statsbidrag. Detta anses vara ett relativt starkt 

resultat, men variationerna mellan kommunerna  

är stora. Trots högkonjunktur visade 69 kommuner 

(24 procent) ett negativt resultat 2018, att jämföra 

med 2017 då det var 19 kommuner. SKL:s prognoser 

visar att dessa kommer att bli fler framöver.  

Det finns också ett stort investeringsbehov i 

kommunerna, vilket kommer att resultera i att 

kommunernas och deras bolags skuldsättningsgrad 

kommer att öka de kommande åren.  

Trots en längre period med stark konjunktur har 

både utvecklingen av löneökningstakten och 

konsumentprisindex (KPI) varit relativt låga. Trots ett 

alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antar SKL i 
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sina prognoser att löneutvecklingstakten kommer 

att fortsätta stiga kommande år. För att Riksbankens 

inflationsmål om två procent ska uppnås de närmsta 

åren, räknar SKL med att Riksbanken kommer att 

höja reporäntan. Högre räntor trycker därmed upp 

KPI-inflationen kommande år.  

PKV (Prisindex kommunal verksamhet), som är 

avsett att användas för kommunerna som underlag 

vid beräkning av kostnaderna för löne- och 

prisutveckling i fasta löner och priser, är beräknad 

till 3,0 procent 2020, där arbetskraftkostnader 

beräknas till 3,2 procent och övrig förbrukning till 

2,4 procent.  

Konjunkturavmattningen innebär en svagare 

utveckling av den svenska arbetsmarknaden med 

minskad sysselsättning, stigande arbetslöshet och 

färre antal arbetade timmar som följd. SKL räknar 

med att detta kommer att börja synas under 2020. 

Färre antal arbetade timmar innebär en lägre 

skatteunderlagsprognos, som endast till viss del 

motverkas av att löneökningarna förväntas blir 

större. Följden blir att skatteunderlaget till 

kommunerna ökar i en lägre takt, både 2019 och 

2020, än vad de gjort sedan 2010.  

Som diagrammet ovan visar ökar andelen äldre och 

andelen barn och unga snabbt och glappet mellan 

dessa grupper och de i yrkesverksam ålder blir allt 

större. Andelen personer över 80 år ökar snabbast, 

både de närmsta fem och tio åren, och det är också 

den åldersgrupp som har de största behoven per 

invånare i kommuner och regioner. Personer i 

yrkesverksam ålder, de som bidrar till den största 

delen av skatteintäkterna, är den åldersgrupp som 

förväntas öka långsammast. Det innebär att färre 

ska försörja fler. Den demografiska utvecklingen 

innebär också att konkurrensen om arbetskraften 

ökar, vilket kan komma att driva på löneutvecklingen 

och därmed kostnadsutvecklingen i kommunerna. 

Finansiering av välfärden och kompetensförsörjning 

kommer att vara den största utmaningen för 

offentlig sektor de kommande åren. Dessutom har 

välfärden stora investerings- och rekryteringsbehov 

även om man bortser från den demografiska 

utvecklingen. Dessa utmaningar kräver nya arbets-

sätt i form av förbyggande insatser samt tekniska 

lösningar, vilket i sig innebär stora investeringar.  

Det är också viktigt att underlätta så att fler kan 

jobba heltid, jobba längre, börja jobba tidigare i livet 

och att fler kommer in på arbetsmarknaden. SKL 

menar också att staten måste ta ett större ansvar för 
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kommunernas framtida utmaningar och minska 

detaljstyrningen genom högre nivåer av generella 

statsbidrag och färre riktade statsbidrag.  

Budgetpropositionen 

Regeringens budgetproposition presenterades den 

18 september. Delar som lyfts fram som positiva för 

kommunerna rör resurstillskott för minskad 

segregation samt nya välfärdsmiljarder. Inom 

äldreområdet aviseras två satsningar som ska ge 

kommunerna ett brett mandat för att kunna 

genomföra insatser för äldre. Den första ska öka 

kvaliteten inom demensomsorgen samt motverka 

ensamhet och den andra är en satsning på 

digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen. 

Statsbidrag avseende lärarassistenter kommer att 

fördubblas i jämförelse med 2019 och statens stöd 

till Kulturskolan kommer att återinföras. Därutöver 

menar regeringen att det görs satsningar på arbets-

marknadsåtgärder som kan ge mer statsbidrag till 

kommunerna, men enligt SKL är detta fortfarande 

en minskning i jämförelse mot 2018 och 2019 års 

nivåer. Budgeten innehåller också satsningar för 

förstärkt infrastruktur avseende bredband och väg- 

och järnvägsunderhåll och olika satsningar på 

miljöprojekt.  

Exakt vilka resurstillskott som budgetpropositionen 

kommer att innebära för Katrineholms kommun är 

för tidigt att säga.  

Förändringar i kostnadsutjämningssystemet 

Kostnadsutjämningsutredningen lämnade sitt 

slutbetänkande den 1 oktober 2018, ”Lite mer lika. 

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 

landsting”. Kostnadsutjämningssystemen syftar till 

att ge kommuner och landsting likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar, oavsett strukturella 

förhållanden som befolkningens sammansättning.  

Den senaste översynen av utjämningssystemet 

slutfördes 2011 och byggde huvudsakligen på 

analyser utifrån 2009 års situation. Sedan dess har 

utmaningarna blivit allt mer konkreta. Bland annat 

det ökade flyktingmottagandet, de demografiska 

förändringarna med allt fler yngre och äldre, bristen 

på arbetskraft samt investeringsbehov i till exempel 

skolor, förskolor och särskilda boenden. Kostnads-

utjämningsutredningen konstaterar att dagens 

kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men 

att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och 

glesbygdens villkor.  

Regeringens ambition är att den reviderade 

kostnadsutjämningen ska träda i kraft 2020. 

Förslagen om ett nytt kostnadsutjämningssystem 

påverkar kommuner och regioner, men för 

Katrineholms kommun visar de senaste 

beräkningarna endast på marginella effekter 2020.  

Befolkningsutveckling i Katrineholm 
Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse 

vid bedömningen av framtida behov hos 

kommunens olika verksamheter. Diagrammet ovan 

visar Statistiska centralbyråns (SCB) prognos 

avseende befolkningens utveckling, uppdelad i sex 

ålderskategorier, för Katrineholm under de 

kommande tio åren. Framskrivningen baseras på 

antaganden om antalet födda och avlidna samt in- 

och utflyttning.  
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Både antalet barn i förskoleålder 0–5 år och i 

grundskoleålder 6–15 år kommer att öka under 

perioden. Den tidigare minskningen inom gymnasiet 

har stannat av och antalet ungdomar inom ålders-

gruppen 16–18 år är i princip konstant under 

perioden.  

Antalet 65–74-åringar minskar något under 

perioden, framför allt under de närmaste åren.  

Antalet 75–84-åringar kommer att öka kraftigt med 

cirka 100 personer per år fram till och med 2025 då 

ökningen blir marginell.  

Antalet personer som är 85 år och äldre är relativt 

oförändrat under de närmaste åren, en mer 

noterbar ökning kan ses från 2027 och resterande år 

under perioden. 

Organisationsöversikt 

Kommunkoncernen 

 

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

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

 

 

Förkortningar 

KS Kommunstyrelsen VIAN Viadidaktnämnden 

BIN Bildningsnämnden VON Vård- och omsorgsnämnden 

BMN Bygg- och miljönämnden KFAB Katrineholms Fastighets AB 

KULN Kulturnämnden KIAB Katrineholms Industrihus AB 

STN Service- och tekniknämnden KVAAB Katrineholm Vatten och Avfall AB 

SOCN Socialnämnden VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst 
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Ekonomiska ramar 
 

I den övergripande planen med budget fastställs 

kommunens övergripande driftbudget 2020 med 

plan för 2021-2022. Den övergripande planen med 

budget innehåller också kommunens investerings-

budget och fastighetsinvesteringar 2020 med plan 

för 2021-2022.  

Utgångspunkten för driftsbudgeten är flerårsplanen 

2020-2021 som fastställdes av kommunfullmäktige i 

november 2018, samt planeringsdirektivet för 2020 

som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2019. 

Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska 

justeringar, nya skatteintäktsprognoser samt med 

justeringar under majoritetsberedningen. I bilaga 1 

förklaras de ändringar som skett i nämndernas 

ramar. 

Finansiering 
Finansieringen av kommunens verksamhet sker 

främst genom skatteintäkter och utjämning, 

fastighetsavgift, statsbidrag samt avgifter som 

invånare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, med 

mera. 

Skatteintäkter och utjämning 

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning 

används SKL:s skatteprognos från oktober 2019. 

Effekter av de föreslagna förändringarna i kostnads-

utjämningssystemet har beaktats.  

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning är 

utgångspunkten att kommunen kommer ha 34 760 

invånare per 1 november 2019 och att befolknings-

ökningen kommer fortsätta i samma takt under 

återstoden av planperioden, vilket innebär 35 035 

invånare per 1 november 2020 och 35 310 invånare 

per 1 november 2021.  

Statsbidrag 

I övergripande plan med budget har generella 

statsbidrag inräknats, inklusive effekter av de nya 

välfärdsmiljarderna i regeringens budgetproposi-

tion, 11,8 mnkr för Katrineholms kommun, och det 

återinförda statsbidraget för minskad segregation, 

8 mnkr för Katrineholms kommun.  

Däremot har inte hänsyn tagits till riktade stats-

bidrag. Dessa hanteras i respektive nämnds 

internbudget. 

Revidering av taxor och avgifter 

Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna 

sett över om det behöver göras justeringar av 

avgifter och taxor inom nämndens verksamhets-

område. Taxeändringar inarbetas i respektive 

nämnds internbudget. 

Borgensavgifter 

Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt 

fastställda principer. Detta innebär att bolagens 

lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen. 

Bolagen betalar en borgensavgift om 0,3 procent på 

det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning 

utifrån den borgen som kommunen har utställt i 

dagsläget, uppgår därmed den budgeterade 

intäkten till cirka 5,2 miljoner kronor. 

Kompensation för kostnadsökningar 

Demografi 

Kommunen använder sig av en resursfördelnings-

modell 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 baseras på 2019 års 

befolkningsprognos från mars 2019. 

Den gällande 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 modersmålsunder-

visning. Gällande bidraget inom gymnasieskolan 

används ett viktat snittpris mellan kommunens 

gymnasieprogram och köpta platser.  

Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen 

används de nya gällande prislapparna i den 

uppdaterade kostnadsutjämningsmodellen.  

Effekten av resursfördelningsmodellen för 2020 

uppgår till 7,2 mnkr för bildningsnämnden och 
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3,4 mnkr för vård- och omsorgsnämnden och är 

fördelade i nämndernas ramar.  

Kategori 

Budget 

2019 

Prognos 

2020 

Effekt 

(tkr) 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Förskola inkl. 

pedagogisk 

omsorg 1 965 1 961 -386 1 973 1 975 

Förskoleklass 424 439 867 445 462 

Grundskola 1-6 2 386 2 442 3 950 2 523 2 611 

Grundskola 7-9 1 228 1 279 3 899 1 276 1 290 

Grundskola 4 038 4 160 8 716 4 244 4 363 

Gymnasieskola* 1 294 1 275 -1 108 1 296 1 291 

Skola 7 297 7 385 7 221 7 513 7 629 

65-79 år 5 848 5 908 1 204 5 991 5 999 

80-89 år 1 723 1 705 -2 137 1 756 1 826 

90-w år 420 434 4 348 422 411 

Äldreomsorg 7 991 8 047 3 416 8 169 8 236 

TOTALT 15 288 15 443 10 637 15 682 15 865 

Personal 

För löneökningar avsätts medel motsvarande 

2,3 procent för 2020, 2,4 procent 2021 och 

2,5 procent 2022. Beräkningarna utgår från en 

löneökning om 2,0 procent för 2019. 

Lokaler 

Lokalkostnadsökningar som är hänförliga till 

investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler och är 

beslutade under 2019 och för 2020 är inräknade i 

driftsbudgeten. Medel finns även avsatta för lokal-

kostnadsökningar för verksamhetslokaler som inte 

ägs av KFAB och KIAB. Grunduppräkningen beräknas 

på KFAB:s hyresuppräkning om 1,74 procent 2020.  

I driftsbudgeten finns ett effektiviseringskrav på 

KFAB gällande verksamhetslokaler om 4 mnkr från 

och med 2020. 

Ökade driftskostnader till följd av 

investeringar 

Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna 

lämnat förslag till prioriterade investerings- och 

exploateringsbehov. För varje investering ska 

nämnderna också redovisa hur investeringen 

kommer att påverka den egna nämndens eller andra 

nämnders driftskostnader, ökade såväl som 

minskade driftskostnader. 

Investeringsbehoven är fortsatt höga och en 

prioritering är nödvändig för att kostnaderna ska 

rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är 

investeringarnas nettoeffekt som är utgångspunkten 

i prioriteringsarbetet. Avskrivningarna under 

planperioden ska inte uppta mer än tre procent av 

driftbudgeten. Det innebär för perioden 2020-2022 

att avskrivningarna i genomsnitt inte ska uppgå till 

mer än ca 70 mnkr per år.  

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 

153 mnkr för 2020. Exploateringsbudgeten uppgår 

till 128 mnkr. Avskrivningsbudgeten är framräknad 

utifrån tidigare investeringar och nya investeringar 

enligt investeringsbudgeten för 2020-2022. Utifrån 

detta uppgår avskrivningsbudgeten till 78,1 mnkr 

2020. Budgetmässigt uppnås därmed inte 

kommunens finansiella mål i dagsläget, då andelen 

blir 3,5 procent för 2020. För plan 2021 blir andelen 

3,6 procent och för 2022 3,5 procent. Målet 

utvärderas i samband med årsredovisningen då det 

verkliga utfallet redovisas. Normalt hinns inte alla 

investeringar med, vilket innebär att avskrivningarna 

oftast blir lägre än budgeterat.  

Driftkonsekvenserna uppgår till 1,2 mnkr för 2020. 

Dessa finns med i driftsbudgeten och är fördelade 

på berörda nämnder. I år har även hänsyn tagits till 

driftkonsekvenser av tidigare års investeringar, det 

beloppet uppgår till 0,4 mnkr. 

Övriga pris- och kostnadsförändringar 

I driftsbudgeten finns inga övriga medel avsatta till 

generella pris- eller kostnadsökningar. Eventuella 

pris- och kostnadsökningar ska hanteras inom ram 

av nämnderna genom effektiviseringar. 

Ramjusteringar 
I 2019 års budget fick fyra nämnder tillfälliga 

ramförstärkningar. Dessa har justerats bort inför 

2020. Totalt handlar det om 25,2 mnkr med följande 

fördelning; 18,0 mnkr vård- och omsorgsnämnden, 

3,0 mnkr socialnämnden, 4,0 mnkr viadidakt-

nämnden och 0,2 mnkr kommunstyrelsen. 

I 2020 års budget ges vård- och omsorgsnämnden 

en ramförstärkning om 11,2 mnkr.  

I budgeten ges också ett antal tillfälliga 

ramförstärkningar. Socialnämndens ram förstärks 

tillfälligt med 10 mnkr under åren 2020 och 2021.  

I delårsrapporten 2019 lämnade socialnämnden en 

helårsprognos på -34,8 mnkr jämfört budget. Kravet 

på socialnämnden är att åtgärda underskottet under 

de kommande två åren, varav minst 15 mnkr under 

2020. Kommunens driftsbudget för 2020 är lagd 

med hänsyn till att det måste finnas marginaler i 

resultatet.  

Viadidaktnämndens ram förstärks tillfälligt med 

3 mnkr för arbetsmarknadsåtgärder 2020-2021.  

Kulturnämndens ram förstärks tillfälligt med 2 mnkr 

för Lyckliga Gatorna 2020 och 0,5 mnkr för 

ungdomsverksamhet 2020. 
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Avsatta medel 
Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; 

resultatutjämningsreserv (RUR), medel i 

integrationsfond samt medel från tidigare års 

resultat som öronmärkts för framtida särskilda 

satsningar, så kallade tillväxtfrämjande medel. Dessa 

medel kan användas för tillfälliga satsningar, utifrån 

följande förutsättningar: 

Resultatutjämningsreserv RUR 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i 

kommunallagen en möjlighet att reservera delar av 

ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv 

(RUR). Reserven kan användas i balanskravs-

utredningen 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. 

Integrationsfond 

I februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att 

inrätta en integrationsfond. En del av den 

schablonersättning som årligen tilldelas kommunen 

från Migrationsverket avsätts till fonden för att 

kunna användas till specifika projekt. Medlen i 

integrationsfonden kan bland annat användas för 

utvecklande insatser för förbättrad integration.  

Såväl berörda nämnder som kommunstyrelsen kan 

initiera projekt. Kommunstyrelsen fattar beslut om 

beviljande av medel ur integrationsfonden.  

Tillväxtfrämjade medel 

I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011, 

2013, 2014 och 2015 har kommunen öronmärkt 

medel av resultatet för särskilda framtida satsningar 

avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. 

Dessa medel kan användas för det ändamål som 

beskrevs i samband med avsättningen, det vill säga 

vad de öronmärktes för. 

 

Avsatta medel, prognos 2020 

Belopp 

(mnkr) Nämnd Avser 

RUR 17,0     

Integrationsfonden 27,3     

Varav beslut i budget 2020 2,0 VIAN Yrkesvux Katrineholm 

varav beslut i budget 2020 2,5 KS Satsning kompetensförsörjning 

varav beslut i budget 2020 0,6 KS Kommungemensamma personalsociala aktiviteter 

Tillväxtfrämjande medel 35,3     

Totalt 79,6     
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Prioriteringar och satsningar 
2020 utifrån kommunplanen 
Utgångspunkten för planeringen inför 2020 är de övergripande målen och 

resultatmålen i kommunplan 2019-2022. I detta avsnitt redovisas ett urval av de 

insatser som nämnder och bolag planerar att genomföra under 2020 för att nå målen.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen 
försörjning 
Fler katrineholmare 

 Fler nya detaljplaner och tomter för attraktiva 

bostäder och företagsetableringar i staden och 

på landsbygden 

Växande och breddat näringsliv 

 Uppdrag att intensifiera det proaktiva arbetet för 

företagsetableringar och utveckling av 

centrumhandeln 

 Destinationsutveckling av platsen Katrineholm 

 Parkeringshus Norr 

 Anläggning av infrastruktur på planlagd mark i 

syfte att skapa fler säljbara ytor 

 Markreserv för etableringar 

 Fortsatt utveckling av service till privatpersoner 

och företagare i samband med bygglovs- och 

miljöärenden 

Ökad sysselsättning och egen försörjning 

 Ökat fokus på entreprenörskap i skolan, genom 

bland annat obligatorisk praktisk arbetslivs-

orientering, KomTek och Ung Företagsamhet (UF) 

 Stärkt arbetslivsanknytning i skolan och utvecklat 

stöd till unga kring studie- och yrkesval genom 

motiverande studie- och yrkesvägledning, 

utbildning av lärare, branschföreläsningar, 

mässor, med mera 

 Arbetsmarknadssatsning för att fler med 

försörjningsstöd ska komma vidare till egen 

försörjning genom coaching, kompetenshöjande 

insatser och jobb inom kommun och näringsliv 

 Uppdrag att inrätta ett team för arbetsförmåge- 

utredningar och -bedömningar, i syfte att visa på 

möjliga vägar till egen försörjning 

 Samverkan med Arbetsförmedling kring 

införande av intensivår för nyanlända inom 

etableringsprogrammet, vilket kommer att öka 

kraven på svenska för invandrare (sfi) och 

vuxenutbildning 

 Bredda rekryteringen till vård och omsorg bland 

personer med utländsk bakgrund som inte 

kommit in på arbetsmarknaden 

Projekt för ökad egen försörjning 

 MIKA. Samtidigt som projektet fortsätter med fler 

deltagare under 2020 utvärderas och tillvaratas 

arbetsmetoderna för att fler ska nå egen 

försörjning och locka personal till bristyrken (ESF) 

 KLARA. Syftet är att skapa förutsättningar för 

ökat arbetskraftsdeltagande bland utrikesfödda 

kvinnor (ESF) 

 Lyckliga Bibblan. Syftet är att nå fler invånare, 

öka samhällsengagemang och ge verktyg för att 

närma sig egen försörjning (Kulturrådet) 

 Utbildningsinsatser för försörjningsstödstagare i 

nära samarbete med arbetsgivare, ansökan med 

Samordningsförbundet RAR (ESF) 

 Språkutveckling bland utrikes födda kvinnor, 

ansökan med Samordningsförbundet RAR (ESF)  

Resultatmål enligt kommunplanen 

 Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer 

vid mandatperiodens slut 

 Förbättrat företagsklimat  

 Växande och breddat näringsliv 

 Fler unga entreprenörer 

 Fler arbetstillfällen 

 Ökad sysselsättning 

 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 

försörjning 

 Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd 
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Attraktiva boende- & 
livsmiljöer 
Ökat bostadsbyggande 

 Aktualitetsprövning av översiktsplanen och 

uppdatering av bostadsförsörjningsprogrammet 

 Pågående planarbete för 600 bostäder 

 Uppstart av nya planprocesser för fler bostäder, 

företagsetableringar och kommunala 

verksamhetslokaler 

Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd 

 Fortsatta investeringar i belysning, parker, 

offentlig konst, lekplatser, friluftsbad och 

grönytor 

 Konstnärlig utsmyckning på nya äldreboendet 

Dufvegården, nya förskolan Karamellen, nya 

parkeringshuset på Norr och nya ishallen på 

Backavallen 

 Utveckling av servicepunkterna på landsbygden 

för att stärka förutsättningarna för en levande 

landsbygd med naturliga mötesplatser 

Trygga offentliga miljöer 

 Systematiskt trygghetsarbete genom metoden 

EST, effektiv samordning för trygghet, med nära 

samverkan med polisen och andra aktörer för att 

kartlägga och sätta in rätt åtgärder för ökad 

trygghet 

 Se över nya lösningar för belysning och 

möjligheter till smart-city lösningar, exempelvis 

digitala parkeringsmodeller 

 Beredskap för att sätta in trygghets-/ordnings-

vakter 

Säker och funktionell infrastruktur 

 Säkerhetsställa goda tågförbindelser och 

avgångstider i samverkan med Region Sörmland 

och Trafikverket 

 Fria bussresor för 65+ sommaren 2020 

 Fortsatt satsning på säkra gång- och cykelvägar, 

bland annat vid Nävertorpsgatan och 

Järvenskolan 

 Utreda nya cykelvägar inom Julita och Strångsjö, 

vid Djulö Backar samt mellan Bie och 

Katrineholm 

 Nya stråket färdigställs fram till Vasabron 

 Ombyggnation av Vasavägen mellan 

Oppundavägen-Skogsborgsgatan med 

planteringar och åtgärder för ökad trafiksäkerhet 

 Cirkulationsplats riksväg 52/Värmbolsvägen 

(gamla Scaniakorset) 

 Fortsatt satsning på asfaltering och beläggnings-

arbeten på kommunens gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

Resultatmål enligt kommunplanen 

 Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

 Tryggare offentliga miljöer 

 Resandet med cykel och till fots ska öka 

 Resandet med buss och tåg ska öka 

 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

 Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 

En stark & trygg skola för 
bättre kunskaper 
Plats för fler barn och elever 

 Nya förskolan Karamellen på Norr öppnas 

 Om- och tillbyggnation samt ny idrottshall vid 

Sandbäcksskolan 

 Planering för ny idrottshall vid Skogsborgsskolan 

 Ombyggnation för flytt av VF-programmet (VVS 

och fastighet) från Lindengymnasiet till KTC och 

för att möta Järvenskolornas lokalbehov  

 Byggstart nya grundskolan på Norr och nya 

Järvenskolan 

 Fortsatt långsiktig planering för att möta framtida 

behov av förskolor och skolor 

Kunskapsfokus, trygghet och studiero 

 Barnkonventionen blir lag, förtydligar att barns 

rättigheter ska beaktas i alla ärenden och 

beslutsprocesser som rör barn 

 Utvecklad samverkan mellan förskolan och 

biblioteket genom läsfrämjande verksamhet 

 Systematiskt kvalitetsarbete i skolan (ViSKA) och 

framtagande av nya verktyg för prognoser för 

måluppfyllelse och betyg på individ- och 

gruppnivå, i syfte att tidigt kunna identifiera 

individuella behov och insatser 

 Fortsätta arbeta för en likvärdig skola där elever 

får stöd utifrån sina förutsättningar och behov 

inom ramen för den ordinarie skolan 

 Bredda gymnasieskolans introduktionsprogram 

för att bättre möta elevers olika behov och öka 

genomströmningen 

 Stöd till placerade barn och unga för att klara 

målen i skolan genom bland annat SkolFam, 

samverkan med elevhälsan och stöd till 
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ungdomar som bor i kommunens HVB-hem och 

stödboenden 

Mat och hälsa för goda studieresultat 

 Barn- och elevhälsan stärks genom 

tvärprofessionella team för att på sikt kunna 

arbeta mer främjande och förebyggande på 

grupp- och organisationsnivå 

 Förvaltningsövergripande samarbete för fler 

vuxna i skolan i syfte att öka tryggheten 

 Fortsatt utveckling av mat och måltidspedagogik i 

förskolor och skolor utifrån måltidspolitiska 

programmet 

 Öka medvetenheten om att fysisk aktivitet är en 

förutsättning för inlärning utifrån idrottspolitiska 

programmet 

 Tävlingen ”Gå och cykla till skolan” för att främja 

barns hälsa, öka säkerhet och minska belastning 

på miljön genom minskad biltrafik vid skolorna 

Utbildning för jobb eller fortsatta studier 

 Utveckla förutsättningarna att bedriva högre 

studier från hemorten genom att stärka 

samverkan med högskolor och universitet 

 Samverkan med näringslivet kring kompetens-

försörjning så att de utbildningar som erbjuds 

möter behoven på den lokala arbetsmarknaden 

 Erbjuda mer flexibla studier som alternativ till 

distansstudier för att minska risk för 

studieavbrott och öka måluppfyllese inom 

vuxenutbildningen 

 Se över metoder och arbetssätt inom svenska för 

invandrare för att öka genomströmningen och 

måluppfyllelsen 

Resultatmål enligt kommunplanen 

 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå 

höga resultat 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och 

nå höga resultat 

 Ökad trygghet i skolan 

 Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

 Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial 

nivå 

Trygg vård & omsorg 
Plats för fler som behöver omsorg och stöd 

 Nya äldreboendet Dufvegården färdigställs  

 Ny gruppbostad enligt LSS (lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) 
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 Uppdrag att planera för anpassning och 

modernisering av övriga boendeplatser för 

personer med behov av omsorg och stöd 

 Ett nytt åtagande för kommunen är att personer 

som ingår i personkretsen för LSS, och som på 

grund av stora och varaktiga funktionshinder 

behöver hjälp med andning, kan ansöka om stöd 

av personlig assistans 

Trygghet, delaktighet och livskvalitet 

 Ytterligare förbättra sociala aktiviteter utifrån 

brukarnas önskemål 

 Ökad social samvaro för boende på kommunens 

äldreboenden genom sociala måltider där 

personal äter tillsammans med de boende samt 

olika evenemang 

 Aktivt arbete för att minska risk för undernäring 

för äldre på särskilt boende genom god och 

näringsriktig mat och insatser för att förkorta 

nattfastan 

 Fallpreventionsvecka med information till äldre 

om vikten av motion och hur fallolyckor kan 

förebyggas 

 Fortsatt arbete för att ta tillvara de möjligheter 

som digitalisering och välfärdsteknik skapar för 

att göra vardagen enklare och tryggare för 

människor i behov av vård och omsorg 

Sociala insatser för att minska utsatthet och 

utanförskap 

 Samarbete mellan familjecentralen och svenska 

för invandrare i syfte att erbjuda kulturanpassat 

föräldraskapsstöd för nyanlända 

 Normkritiskt och våldsförebyggande arbete inom 

skolan, genom att öka medvetenhet om 

diskrimineringsgrunder och normer med särskilt 

fokus på maskulina normer kopplat till våld 

 Intensifierat arbete mot uppfostringsvåld, våld i 

nära relationer och hedersrelaterat förtryck, 

bland annat genom utbildning till personal i 

förskola och skola samt elever 

 Fortsatt utveckling av insatser inom området 

psykisk ohälsa genom fokus på samordnad 

individuell plan (SIP) och samsjuklighet  

 Kommunövergripande ANDTS-förebyggande 

insatser (alkohol, narkotika, droger, tobak och 

spel om pengar), exempelvis antilangnings-

kampanjer, rökfri arbetstid, feriearbetande 

ANDTS-ambassadörer och införande av ANDTS-

coachmetoden för att öka kunskapsnivån 

 Miljöer där barn vistas, exempelvis bad-, lek- och 

idrottsplatser, ska göras rökfria 
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 Minskade kostnader för placeringar 

 Fortsatt utveckling av samverkansformer och 

behandlingsmetoder på hemmaplan för att 

minska externa placeringar inom missbruksvård 

Resultatmål enligt kommunplanen 

 Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en 

positiv upplevelse kring bemötande, förtroende 

och trygghet  

 Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare 

inom vård och omsorg 

 Måltiderna för brukare inom vård och omsorg 

ska utvecklas  

 Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg  

 Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande 

 Anhörigstödet ska utvecklas 

 Förebyggande och tidiga insatser för barn och 

unga ska prioriteras  

 Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt 

med individ- och familjeomsorgen 

 Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska 

användas i ökad utsträckning inom individ- och 

familjeomsorgen 

 Kommunens kostnader för placeringar ska 

minska 

 Färre barn och unga ska utsättas för risk att 

skadas till följd av eget eller andras bruk av 

tobak, alkohol eller narkotika 

Ett rikt kultur-, idrotts- & 
fritidsliv 
Goda möjligheter till en innehållsrik fritid för 

alla 

 Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn 

och unga inom Lyckliga Gatorna, med målet att 

finnas på fler platser, utöka öppettider och öka 

samverkan med föräldrar, föreningsliv och 

näringsliv 

 Öppen kulturskola på lov- och helger och 

samverkan med Lyckliga Gatorna för att nå ut till 

nya målgrupper  

 Utveckla samverkan mellan ungdoms-

verksamheten och föreningslivet för att öka 

förutsättningar till olika fritidsaktiviteter och 

kulturella uttryckssätt för besökarna 

 Utvecklad samverkan för att brukare inom vård 

och omsorg ska erbjudas en bred och anpassad 

kulturell verksamhet 

 Fortsatt utveckling av Djulöområdet 

 Inventera vandringsleder, motionsspår och 

anläggningar för friluftsliv som underlag för 

prioritering av åtgärder och utveckling 

 Utveckla information och marknadsföring kring 

vilka möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en bra 

fritid som finns i Katrineholm 

 Förverkliga det nya idrottspolitiska programmet 

tillsammans med idrottsstrategiska gruppen och 

föreningar  

 Utifrån det nya måltidspolitiska programmet 

bidra till att invånare gör hälsosamma val i 

kommunens offentliga restauranger och 

cafeterior 

Ett aktivt kulturliv 

 Målgruppsanpassat arbete för att nya besökare 

ska hitta till Konsthallen och den offentliga 

konsten 

 Öka stödet till ideella organisationer inom kultur-

området för att söka och genomföra projekt 

 Utreda möjligheterna för regional 

mediesamverkan 

Goda förutsättningar för spontan och 

organiserad idrott 

 Modernisera och utveckla Backavallen med ny 

arena samtidigt som kylmedel för isytorna byts 

till ett miljö- och hälsovänligt alternativ för att 

klara besiktning och krav enligt nya EU-direktiv 

 Planering och byggnation av nya idrottshallar vid 

Sandbäcksskolan, Skogsborgsskolan, nya skolan 

på Norr och nya Järvenskolan 

 Upprustning av Sköldinge idrottsplats, Strångsjö 

idrottsplats och Stalls backe  

 Utveckla verksamhet och utbud i simhallen 

Resultatmål enligt kommunplanen 

 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 

prioriteras 

 Jämställda kultur-, idrotts- och 

fritidsverksamheter 
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Hållbar miljö 
Minskad klimatpåverkan 

 Påbörja arbete med klimatanpassningsplan 

 Se över områden som kan utvecklas till solparker 

 Ta fram informationsmaterial riktat till 

bygglovssökande om solceller och solenergi 

 Fortsatt utbyte av fossildrivna fordon till 

miljövänligare alternativ samt utredning av 

infrastruktur för laddmöjligheter till elbilar 

 Ökad användning av resfria möten och resor 

med cykel, till fots eller samåkning 

 Klimatsmartare måltider, bland annat genom att 

minska mängden kött som serveras i 

kommunens offentliga restauranger 

 Ersätta plastmaterial, som engångsartiklar, med 

miljövänligare alternativ 

 Minskad miljöpåverkan genom förändrad 

lagerhållning och logistik 

 Bytestorget utökas med it-produkter för återbruk 

av till exempel telefoner, datorer och läsplattor 

Rent vatten 

 Genomförande av Öljareprojektet med 

lågflödesmuddring och näringsåterföring. 

 Anlägga våtmark vid Mejeridiket i samarbete 

med Sörmland Vatten AB, Finja Betong och SKF  

 

 

Mekan för att förhindra att föroreningar når sjön 

Näsnaren 

 Fortsatt arbete med inventering av enskilda 

avlopp 

 Projekt för effektivare tillsyn av avloppsrenings-

verk 

 Fortsatt arbete med att minska hästhållningens 

övergödande påverkan på sjöar och vattendrag 

God bebyggd miljö och biologisk mångfald 

 Påbörja arbetet med att inrätta två kommunala 

naturreservat, Gersnäs ekhagar samt 

omgivningar kring Forssjö 

 Omvandling av klippta grönytor till 

ängsplanteringar 

 Utreda förutsättningarna för att starta en 

naturskola vid Tornstugan 

 Genomföra projektet Lyckliga Skogen i 

samarbete med friluftsfrämjandet för att stärka 

barns och ungas förståelse för natur och miljö 

 Informationsinsatser och skräpmätningar utifrån 

handlingsplanen mot nedskräpning 

 Samråd inför nytt system med fastighetsnära 

förpackningsinsamling 

Resultatmål enligt kommunplanen 

 Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 
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 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 

 Ökad solelproduktion 

 Minskade utsläpp av näringsämnen och 

föroreningar till sjöar och vattendrag 

 Nedskräpningen ska minska 

 Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva 

åtgärder och naturskydd 

 Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 

Attraktiv arbetsgivare & 
effektiv organisation 
Tryggad kompetensförsörjning 

 Fortsatt satsning på kompetensförsörjning 

genom exempelvis utbildningstjänster och 

generationsväxling 

 Utveckla det strategiska arbetet med kompetens-

försörjningsplaner kopplat till planeringsarbetet 

 Intensifierat samarbete med universitet och 

högskolor 

 Ökat stöd till nya chefer genom förstärkt 

introduktion och mentorskap 

 Traineeprogram för framtida ledare och ökade 

möjligheter till karriärutveckling inom 

kommunen  

 Stärkt arbete kring värdegrund och 

medarbetarskap  

 Öka förvaltningarnas mottagande av praktikanter 

och olika stödanställningar 

Hälsofrämjande arbetsplatser 

 Fortsätta utveckla det hälsofrämjande arbetet 

och öka kunskapen om hälsofrämjande faktorer 

 Minska sjukfrånvaron genom stödjande insatser 

vid risk för och under sjukskrivning 

 Utveckla ledningssystem för kommunens 

systematiska arbetsmiljöarbete 

 Främja och peppa för goda och hälsosamma 

mat- och fikavanor, under devisen ”I Katrineholm 

ska det vara lätt att gör bra val” 

 Informera om rökfri arbetstid samt erbjuda stöd 

för de som vill sluta röka 

 Fortsatt satsning på kommungemensamma 

personalsociala aktiviteter 

Effektiv organisation 

 Ökad samordning av kommunens resurser, 

exempelvis kompetenser och lokaler, för en 

effektivare organisation 

 Inrätta en kommungemensam reception, i syfte 

är att utveckla Kontaktcenter som en väg in för 

invånarna och att effektivisera kommunens 

receptionsverksamhet 

 Utreda möjliga åtgärder för att motverka att 

vårdnadshavare anmäler behov av verksamhet 

som sedan inte utnyttjas, exempelvis förskola på 

sommaren, omsorg på udda tider eller lovskola 

 Utreda kommunens lokalvård inför kommande 

upphandling 

Digitalisering 

 Stärkt samordning och ledning av digitaliserings-

arbetet 

 Fortsatta investeringar i nätverk och wifi 

 Översyn av it- och informationssäkerheten för att 

möta ökade krav och behov 

 Utveckling av fler e-tjänster samt arbete för att 

öka användningen av kommunens e-tjänster 

 Fortsatt digitalisering och automatisering av olika 

processer, exempelvis bygglov, ekonomiskt 

bistånd och inom ekonomi och upphandling 

 Utveckling och digitalisering av kommunens 

geografiska information 

 Upphandling av lärplattform och verksamhets-

system inom skolan 

Resultatmål enligt kommunplanen 

 Säkrad kompetensförsörjning 

 Ökat medarbetarengagemang  

 Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare 

 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 

 Ökad digital delaktighet  

 Ökad effektivitet genom nya samverkansformer 

internt och externt 

 Resultatet ska uppgå till minst en procent av 

skatteintäkterna 

 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 

skatteintäkterna 

 Avskrivningar ska under mandatperioden inte 

överstiga tre procent av driftbudgeten 
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Räkenskaper
Övergripande driftbudget 2020 med plan 2021-2022 

Belopp i tkr Budget Budget Plan Plan  

Nämnd/benämning 2019 2020 2021 2022 

Övergripande politisk ledning -12 271 -11 139 -11 139 -11 139 

Bildningsnämnden -838 787 -867 789 -876 625 -884 765 

Kommunstyrelsen  -181 982 -200 281 -201 785 -202 485 

varav kommuncentrala -11 600 -14 208 -14 208 -14 208 

varav kommunledningsförvaltningen samt näringsliv -109 373 -117 312 -118 116 -118 116 

varav samhällsbyggnadsförvaltningen -58 009 -65 761 -66 461 -67 161 

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

Kulturnämnden -37 638 -42 952 -40 452 -40 452 

Bygg- och miljönämnden -529 -534 -534 -534 

Service- och tekniknämnden -102 772 -111 900 -111 900 -111 900 

Socialnämnden -180 468 -191 307 -191 307 -181 307 

Viadidaktnämnden  -62 543 -64 714 -64 714 -61 714 

Vård- och omsorgsnämnden -711 875 -728 602 -732 594 -737 647 

Räddningstjänsten VSR -32 020 -32 810 -32 810 -32 810 

Kompensation för ökade löner 0 0 0 -37 035 

Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 -7 650 -9 998 

Summa nämnder -2 160 885 -2 252 027 -2 271 509 -2 311 785 

Ökade kostnader lokaler -23 070 -5 309 -40 588 -76 524 

Löneuppräkning 0 0 -37 035 -39 511 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 -11 1 289 

PO-påslag och semesterlöneskuld 91 245 93 375 95 377 97 654 

Pensioner -118 500 -120 100 -129 800 -134 300 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  12 538 13 213 13 213 13 213 

Kapitalkostnadsintäkter  67 712 93 160 100 809 103 158 

Avskrivningar  -67 825 -78 134 -84 359 -86 303 

Skatteintäkter 1 507 147 1 514 749 1 562 621 1 624 091 

Kommunalekonomisk utjämning 615 405 693 782 710 712 724 813 

Kommunal fastighetsavgift 63 790 65 632 65 632 65 632 

Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 13 786 13 436 13 436 

Statsbidrag flyktingkvot 18 075 9 908 0 0 

Statsbidrag för att minska segregation 5 000 8 000 0 0 

Summa finansiering 2 182 754 2 302 062 2 270 008 2 306 648 

TOTALT  21 869 50 035 -1 501 -5 137 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,00% 2,20% -0,06% -0,21% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 863 22 921 23 390 24 145 
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Investeringsbudget 2020 med plan 2021-2022 

Belopp i tkr      Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Mål Kat Benämning 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

KS/KLF 7 4 

Digitalisering, ekonomi- och 

upphandlingsavdelningen 500       -100 -100 

KS/KLF 7 4 Utveckling av personalsystem   300         

KS/KLF 2-4, 7 4 Utbyggnad av trådlöst nätverk 1 500 1 500 1 500       

KS/KLF 2-4, 7 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 1 000       

KS/KLF 1-4, 7 1 IT/informationssäkerhet   300         

KS/KLF 7 4 Arbetsmiljöåtgärder och inventarier   450         

KS/KLF 7 4 Digitalisering 2 000           

Summa kommunledningsförvaltningen 5 000 3 550 2 500 0 -100 -100 

KS/KLF 2 4 Gröna Kulle fasadrenovering   1 200         

KS/KLF 2 4 Arrendebostad, nytt tak 500           

KS/KLF 2 4 Stadsparken scen belysning   150         

KS/KLF 6 3 St Djulö bergvärme   1 000         

KS/KLF 5 4 St Djulö utemiljö   1 200         

KS/KLF 2, 4 4 Mobilt reservkraftverk   1 000     10   

KS/KLF 7 4 

Gröna Kulle slipning av golv samt nya 

mattor i trapporna 130           

KS/KLF 2 4 Gamla vattentornet invändig trappa     500       

KS/KLF 2 4 

Oförutsedda mindre investeringsbehov 

(verksamhetsanpassning/myndighetskrav) 150 150 150       

KS/KLF 1 4 Maistro, Fettavskiljare 500           

Summa kommunägda fastigheter 1 280 4 700 650 0 10 0 

KS/SBF 1 5 Nya informationsplatser/skyltar  75 250  10 10 

KS/SBF 1 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi  200 500  5 5 

KS/SBF 1 5 Åtgärder för nytt P-hus Norr 2 110   56 11 -67 

KS/SBF 

1-2,  

4-7 4 

Utveckling och digitalisering av 

kommunens geografiska information 300   100   

KS/SBF 2 1 Tillgänglighetsåtgärder  250 150  5 5 

KS/SBF 2 4 Övriga investeringar  200 200    

KS/SBF 2 5 Belysning  1 000 1 000 10 10 10 

KS/SBF 2 5 Bievägen, Norra stadsdelen  500 4 000 15 15 15 

KS/SBF 2 5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen 5 000 500  50 25 15 

KS/SBF 2 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen  1 000   15 

 KS/SBF 2 5 Gator  200 500    

KS/SBF 2 5 Nya Stråket 10 000 500 5 000 120 110 90 

KS/SBF 2 5 Trafiksäkerhetsåtgärder  250 1 000 

 

25 25 

KS/SBF 2 5 Köpmangatan gångfartsområde  3 500     

KS/SBF 2 5 Ny park på Norr (Park 2030)  500 5 000    

KS/SBF 2 5 Sveaparken  4 000  60 90  

KS/SBF 2 5 Vasavägen Oppundav-Skogsborgsg 1 000 2 000  10 20  

KS/SBF 2 5 Värmbolsvägen-Dalvägen   2 000   10 

KS/SBF 2 5 Åtgärder enligt hastighetsplanen  250 700  20 20 

KS/SBF 2 5 Resecentrum  

 

500    

KS/SBF 2 5 Attraktiva parker  500 1 000  40 50 

KS/SBF 2 5 Belysning cykelbana till Forssjö  200 3 000  

 

28 

KS/SBF 2 5 Cykelbana i Forssjö längs riksvägen  1 250     



Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun  | 21 

Belopp i tkr      Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Mål Kat Benämning 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

KS/SBF 2 5 

Cirkulationsplats 

Vingåkersvägen/Västgötagatan  

 

4 000    

KS/SBF 6 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin  500 500    

KS/SBF 6 5 GC-väg Nävertorpsgatan 1 500   10 10 

 KS/SBF 6 5 Kollektivtrafikåtgärder 375 375 375 8 8 8 

KS/SBF 6 5 Åtgärder enligt GC-plan 250 1 000 2 250 10 10 10 

KS/SBF 6 5 Åtgärder vid nya Järvenområdet 750 1 100 

 

15 15 15 

KS/SBF 6 5 Åtgärder enligt grönplan  1 000 2 000    

KS/SBF 5 5 Aktivitetsparker i kransorterna  350   40 

 KS/SBF 5 5 Attraktiva gångstråk  500 500  10 10 

KS/SBF 5 5 Åtgärder enligt Djulögruppen  500 500  5 5 

KS/SBF 5 4 Begravningsplats husdjur  400     

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen 21 285 22 600 34 925 464 499 264 

Investeringsram kommunstyrelsen 27 565 30 850 38 075 464 409 164 

KS/SBF 1 6 Exploatering 18 000 20 000 20 000    

KS/SBF 1 6 Exploatering Luvsjön 4 25 000 5 000 

 

100   

KS/SBF 1 6 Exploatering Finntorp/Lövåsen 20 000 10 000 10 000    

KS/SBF 1 6 Exploatering Lövåsen omr. 10 000 10 000 5 000    

KS/SBF 1 6 Exploatering Uppsala 15 000 5 000 5 000    

KS/SBF 1 6 Exploatering Kerstinboda 10 000 5 000 5 000    

KS/SBF 1 6 Exploatering KLC-Laggarhult 

 

10 000 5 000    

KS/SBF 1 6 Markreserv 30 000 30 000      

Exploateringsram kommunstyrelsen 128 000 95 000 50 000 100 0 0 

BIN 3, 7 1 

Förskola - inventarier och teknisk 

utrustning 

 

2 750 500       

BIN 3, 7 4 

Grundskola - inventarier och teknisk 

utrustning 1 500 1 500 1 500       

BIN 3, 7 1 Idrottshall Sandbäcken  500         

BIN 3, 7 1 Idrottshall Skogsborg  500         

BIN 1, 3 4 

Gymnasieskola - inventarier och teknisk 

utrustning 1 000 1 000 1 000       

BIN 1, 3 1 Flytt VF-programmet 1 650     

 

    

BIN 1, 3 1 FT-programmet  1 630 780       

BIN 1, 3 1 Linden - upprustning av kök  400         

BIN 1, 3, 5 4 Gemensamma verksamheter  300 300       

BIN 1, 3, 5 4 Upprustning idrottshallar 300 300 300       

BIN 3 4 

Oförutsedda investeringar och 

myndighetskrav 500 500 500       

BIN 3, 7 1 1:1 satsning år 1-9 3 000 5 000 6 000       

BIN 1, 3 4 Inventarier ny skola 7-9   28 300         

BIN 1, 3 4 Inventarier ny skola f-6   12 300         

BIN 3, 7 1 

Upphandling verksamhetssystem och 

lärplattform 1 500 3 000 3 000     

Investeringsram bildningsnämnden 9 450 57 980 13 880 0 0 0 

VIAN 3 4 

Bärbara datorer för platsbunden utlåning 

till elever, laddvagnar 456 456 456 84 84 84 

VIAN 7 2 

Inventarier lokaler ombyggnation av 

klassrum 

 

150 150       

VIAN 1 4 

Inventarier lokaler, smartboards, 

telebildsutrustning  138 39         

Investeringsram viadidaktnämnden 594 645 606 84 84 84 
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Belopp i tkr      Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Mål Kat Benämning 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

KULN 2 4 Offentlig konst 500 500 500       

KULN 2 4 Konstnärlig utsmyckning Dufvegården 2 650           

KULN 2, 5 4 Konstnärlig utsmyckning Karamellen 250           

KULN 2, 5 4 

Konstnärlig utsmyckning parkeringshus 

Norr 375           

KULN 2, 5 4 

Konstnärlig utsmyckning högstadieskola 

Järven     2 350       

KULN 2, 5 4 Konstnärlig utsmyckning F-6 skola Norr     1 650       

KULN 2, 5 4 

Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad 

Sandbäcksskolan 300 300         

KULN 2, 5 4 

Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad 

Skogsborg   300         

KULN 5 4 Konstinköp 

 

300 300       

KULN 5 4 Oförutsedda investeringar 100 500 500       

KULN 5 4 Bibliotekshyllor  1 100 1 100       

KULN 5 4 Kompletterande ljud och ljus Perrongen  150         

KULN 5 4 Kompletteringar Black Box  700         

KULN 5 4 Belysning Konsthallen  220         

Investeringsram kulturnämnden 4 175 4 070 6 400 0 0 0 

STN 7 1,4 Arbetsmiljöåtgärder 950 500 500 -5     

STN 1-7 4 Oförutsedda investeringar 2 000 1 500 1 500    

STN 2 4 Verksamhetsfastigheter 350        

STN 2, 5-6 4 Fordon och maskiner 5 300 1 500   -5     

STN 2, 6 4 Dagvattenåtgärder 

 

600         

STN 2 5 Väginvesteringar 7 700 7 700 7 700       

STN 2, 6 5 El och belysning 1 000 1 000 1 000       

STN 2, 5 4 Friluftsbad 50 100 100       

STN 2, 6 4 Parker och grönytor 500 500 500       

STN 6 4 Trädprojekt 

 

300 300       

STN 5 1 Lekplatser och parkutrustning 600 600 600       

STN 6 4 Växthus, teknik och utrustning  400 400       

STN 2 4 Bevattning  150 150       

STN 2, 5, 7 4 Digitalisering 200 200 200       

STN 5 1,4 Simhallen 

 

270 75       

STN 5 4 Sportutrustning 700 700 700       

STN 5 4 Fastigheter 

 

700 3 300       

STN 2 1 

Brandskyddsarbete utförande och 

mjukvara 100 100 100 90     

STN 2, 5-6 1 

Dammängen motocross 

avloppsanläggning 250           

STN 2, 5 4 Dammängen skytte, byggnader 

 

100         

STN 5 4 Projekt Backavallen 76 000 39 300   500 -550 -1 605 

STN 5 4 Discgolfbana   100         

STN 2, 5-6 1,4 Djulö, camping, kanotklubb 600 100 100 -75     

STN 2, 5 1 Jordvallstorp renovering   200       

STN 2, 5 4 Krämbolsstugan   100       

STN 2, 5 4 Oxvandringen Björkvik   100       

STN 2, 5 4 Sköldinge idrottsplats 100           

STN 2, 5 4 Stalls backe duschar 75           

STN 2, 5 4 Strångsjö idrottsplats 100 50         
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Belopp i tkr      Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Mål Kat Benämning 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

STN 

2, 4-5, 

7 1 Tillgänglighetsanpassning 100 100 100       

STN 2, 3 1 Trygghetsbelysning fastigheter  100 100 

 

8 8 

STN 2, 5 4 Tennishallen fasadmålning  480         

STN 3-4, 6 4 Storköksutrustning 1 700           

STN 3-4, 6 4 Måltidsmiljö 200           

STN 4 4 Packbord höj- och sänkbara 50           

STN 3 4 Städvagnar förskolan 50 50 50       

STN 3 4 Städmaskiner 300 300 300       

STN 5 4 Stadsparken el 175     3     

Investeringsram service- och tekniknämnden 99 150 57 500 18 175 508 -542 -1 597 

SOCN 7 4 Möbler och inventarier 100 100 100       

SOCN 7 4 

Digitalisering och utveckling av 

datorprogram 400 400 400       

SOCN 7 1 Arbetsmiljö SOCN 300 300 300       

SOCN 7 4 Nytt verksamhetssystem 100 1 500 500       

Investeringsram socialnämnden 900 2 300 1 300 0 0 0 

VON 4, 2 4 

Inventarier nytt äldreboende 

Dufvegården 7 000 7 000     

VON 4, 2 4 Lyftmotorer och laddare Dufvegården 400    20 20 

VON 4, 2 4 Spolos Dufvegården 1 000    10 10 

VON 4, 2 4 Diskdesinfektorer Dufvegården 200    10 10 

VON 4 4 Sängar och madrasser 200 200 200    

VON 4 1 Person-taklyftar, befintliga boenden 200 200 200 15 15 15 

VON 4 1 Diskdesinfektor, befintliga boenden 100 100 100 5 5 5 

VON 2 4 Möbler 

 

500 500    

VON 4 1 Medicinskåp 400 400 400    

VON 4 1 Brandsäkerhet 200 200 200    

VON 4 4 Ny teknik 400 400 400    

VON 7 4 Arbetsmiljöåtgärder 

 

400 400    

VON 4 1 Aktskåp 325      

VON 4 4 Ny gruppbostad 700      

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 11 125 9 400 2 400 20 60 60 

                 

Summa total investering 152 959 162 745 80 836 1 076 11 -1 289 

                 

Summa total exploatering 128 000 95 000 50 000 100 0 0 
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Budget för fastighetsinvesteringar 2020 med plan 2021-2022 

Förv Objekt Kat 
Investering 

2020 

Investering 

2021 

Investering 

2022 

Hyresökning 

2020 

Hyresökning 

2021 

Hyresökning 

2022 

KFAB 

Fastighetsbevarande åtgärder 

i div 200 2   6 800 8 900   215 635 

KFAB 

Laddstolpar för verksamhets-

bilar på KFAB:s mark 3   800 200   39 48 

KFAB Parkeringshus Norr 2 35 500     1 149 1 149   

KFAB Safirenhuset ventilation 2   11 000   1 176 -615 385 

KFAB totalt 35 500 18 600 9 100 2 325 788 1 068 

BIN Utemiljö förskolor/skolor 2   1 750   143 114 114 

BIN Ljudabsorbenter och akustik 2   1 200   36 78 78 

BIN 

Sammanställning av mindre 

ombyggnationer i 

skolor/förskolor  2 2 000 1 600 1 600 350 234 208 

BIN 

Ombyggnad ny inriktning KTC 

2 samt KTS Röda. Ombyggnad 

och anpassning för 

Järvenskolorna 2 4 300     305 305   

BIN Ny högstadieskola Järven 2     230 500     12 299 

BIN Ny F-6 skola Norr 2     165 000     9 225 

BIN Ombyggnad av Tallåsskolan 2     35 000     1 358 

BIN Ombyggnad av Kupolen 2     10 000     417 

BIN Skolutbyggnad, övrigt 2     43 500     1 578 

BIN 

Om- och tillbyggnad av 

Sandbäcksskolan 2 30 000 30 000   917 2 442 1 458 

BIN 

Skogsborgsskolan. Ny 

idrottshall 2 4 000 29 700   127 1 667 941 

BIN Ny förskola Karamellen 2 0     2 107   

BIN totalt 40 300 64 250 485 600 3 985 4 840 27 676 

FAST 

Oförutsedda mindre 

investeringsbehov 

(verksamhetsanpassningar/ 

myndighetskrav)  1 500 500 500 334 115 115 

FAST Projekteringspott   

 

1 000 1 000 1 000 115 230 230 

FAST Allaktivitetsplaner på Norr 2   800   33 40 32 

FAST totalt 1 500 2 300 1 500 482 385 377 

KULN   

Ombyggnad och utemiljö i 

Lokstallet 2 0 7 200 2 500 100 468 631 

KULN totalt 0 7 200 2 500 100 468 631 

STN 

Återvinningsstationer för 

kommunens verksamheter 2 0 400 400 165 26 52 

STN 

Ombyggnation kök och 

utemiljö  2 700     103 50   

STN 

Om- och tillbyggnad samt 

utemiljö vid Sportcentrum.  2   1 700 400   54 67 

STN 

Utbyte av nyckellås mot 

kodlås på uthyrningslokaler 2   200 200 13 13 26 

STN totalt 700 2 300 1 000 281 143 145 

VON 

Nytt äldreboende 

Dufvegården 2 

 

265 000     20 735 

 VON Kylanläggningar 2 1 000 1 500   90 188 98 

VON 

Omb Furulidens gamla kök. 

Ersättningsbostäder för 

Skogsbrynet 2       857     

VON 

Om- och tillbyggnad samt 

utemiljö vid äldreboenden 2   1 100 450 343 153 75 

VON totalt 1 000 267 600 450 1 290 21 075 172 

FAST Larm verksamhetslokaler 1 1 700 1 700 1 700 256 186 136 

BIN Ventilationsåtgärder 1 1 000 1 000 1 000 60 95 70 

BIN Ventilation Sörgården  1 4 500     258 258   

BIN Ventilation Tallås 1   10 000 

 

18 350 350 
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Förv Objekt Kat 
Investering 

2020 

Investering 

2021 

Investering 

2022 

Hyresökning 

2020 

Hyresökning 

2021 

Hyresökning 

2022 

STN Fettavskiljare avlopp 1   1 000 1 000 107 60 70 

VON 

Förbättringar av brandskydd 

på vård- och demensboende 1 250     12 12   

Myndighetskrav totalt 7 450 13 700 3 700 710 961 626 

    

 

            

Div 200 totalt 86 450 375 950 503 850 9 173 28 658 30 696 

         

Förv Objekt Kat 
Investering 

2020 

Investering 

2021 

Investering 

2022 

Hyresökning 

2020 

Hyresökning 

2021 

Hyresökning 

2022 

VON Nytt LSS-boende i kv Humlen 2 10 000       1 853 

 

KULN 

Ny huvudentré till Kulturhuset 

Ängeln  2   3 000     95 95 

Div 100 totalt 10 000 3 000 0 0 1 948 95 

    

 

            

Div 200 + div 100 totalt 96 450 378 950 503 850 9 173 30 606 30 791 

    

 

            

Förv Objekt Kat 
Investering 

2020 

Investering 

2021 

Investering 

2022 

Hyresökning 

2020 

Hyresökning 

2021 

Hyresökning 

2022 

FAST 

Miljö- och energibesparande 

åtgärder 2 

 

3 000 3 000       

Summa resultat av energibesparingar 0 3 000 3 000 0 0 0 
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Resultaträkning 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 

            

Verksamhetens intäkter 562 470 1 563 076 1 463 759 1 473 410 1 478 036 

Verksamhetens kostnader  -2 653 067 -3 670 960 -3 641 447 -3 742 953 -3 824 842 

Avskrivningar -56 036 -67 825 -78 134 -84 359 -86 303 

            

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 146 633 -2 175 709 -2 255 822 -2 353 902 -2 433 109 

            

Skatteintäkter 1 476 234 1 507 147 1 514 749 1 562 621 1 624 091 

Generella statsbidrag och utjämning 600 090 615 405 711 690 710 712 724 813 

Kommunal fastighetsavgift 62 341 63 790 65 632 65 632 65 632 

Finansiella intäkter 14 685 15 520 16 570 16 220 16 220 

Finansiella kostnader -5 004 -4 284 -2 784 -2 784 -2 784 

            

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 1 713 21 869 50 035 -1 501 -5 137 

            

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 

Periodiseringsfond och uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 1 713 21 869 50 035 -1 501 -5 137 

            

            

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 387 21 863 22 921 23 390 24 145 
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Balansräkning 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 

TILLGÅNGAR           

            

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           

Summa materiella anläggningstillgångar 942 890 1 035 982 1 110 807 1 189 194 1 183 727 

            

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           

Summa finansiella anläggningstillgångar 90 793 86 209 84 065 82 621 81 177 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 033 683 1 122 191 1 194 872 1 271 815 1 264 904 

            

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR           

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 650 826 249 646 249 646 249 646 249 646 

            

SUMMA TILLGÅNGAR 1 684 509 1 371 837 1 444 518 1 521 461 1 514 550 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER           

            

EGET KAPITAL, DÄRAV ÅRETS RESULTAT           

Eget kapital 732 567 723 048 744 917 794 952 793 451 

Årets resultat 1 713 21 869 50 035 -1 501 -5 137 

Resultatutjämningsreserv 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

SUMMA EGET KAPITAL 751 280 761 917 811 952 810 451 805 314 

            

AVSÄTTNINGAR           

SUMMA AVSÄTTNINGAR 205 870 220 686 239 009 260 120 282 383 

            

SKULDER           

SUMMA SKULDER 727 360 362 424 393 980 452 278 429 208 

            

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 1 684 510 1 345 028 1 444 941 1 522 849 1 516 905 

            

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER           

   Ansvarsförbindelser           

      Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 

      skulderna eller avsättningarna 550 472 543 016 525 370 517 054 507 403 

      Övriga ansvarsförbindelser 1 893 735 2 641 411 2 907 411 2 907 411 2 907 411 

      Leasing och hyror 1 067 052 1 090 122 1 109 866 1 145 145 1 181 081 
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Kassaflödesanalys 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets resultat 1 713 21 869 50 035 -1 501 -5 137 

Justering för av- och nedskrivningar 56 036 67 825 78 134 84 359 86 303 

Justering för gjorda avsättningar 21 327 21 305 18 323 21 111 22 263 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  79 076 110 998 146 492 103 969 103 429 

            

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -83 050 0 0 0 0 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager 1 269 0 0 0 0 

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 202 549 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 199 844 110 998 146 492 103 969 103 429 

            

INVESTERINGSVERKSAMHETEN           

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -112 301 0 0 0 0 

Investering- i materiella anläggningstillgångar 0 -66 025 -152 959 -162 745 -80 836 

Investering- exploatering   -70 000 -128 000 -95 000 -50 000 

Investering i pågående projekt -15 388         

Ökning - av finansiella anläggningstillgångar -24         

Kassaflöde från investeringsverksamheten -127 714 -136 025 -280 959 -257 745 -130 836 

            

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 784 0 0 0 0 

            

Årets kassaflöde 73 914 -25 027 -134 467 -153 776 -27 407 

Likvida medel vid årets början 80 598 154 512 129 485 -4 982 -158 758 

Summa likvida medel vid årets slut 154 512 129 485 -4 982 -158 758 -186 165 
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Särskilda uppdrag 

Uppdrag till kommunstyrelsen att intensifiera 

det proaktiva arbetet för företagsetableringar 

och utveckling av centrumhandeln. Uppdraget ska 

återrapporteras inom ramen för kommunens 

delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med 

berörda nämnder inrätta en kommungemensam 

reception. Syftet är att utveckla Kontaktcenter som 

en väg in för invånarna och att effektivisera 

kommunens receptionsverksamhet. Uppdraget ska 

återrapporteras senast i september 2020 inför 

beredningen av övergripande plan med budget 2021-

2023. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med 

berörda nämnder inrätta ett team för 

arbetsförmågeutredningar och -bedömningar. 

Genom att nyttja befintliga kompetenser i den 

kommunala organisationen ska ett team skapas som 

på uppdrag ska kunna göra utredningar och 

bedömningar av individers arbetsförmåga. 

Bedömningarnas syfte är att visa på möjliga vägar till 

egen försörjning. Uppdraget återrapporteras inom 

ramen för kommunens delårsrapport och 

årsredovisning. 

Uppdrag till bildningsnämnden att utreda 

möjliga åtgärder för att motverka att 

vårdnadshavare anmäler behov av verksamhet 

som sedan inte utnyttjas. Syftet är att öka 

förutsättningar för effektiv planering och 

organisation av vissa verksamheter, exempelvis 

förskola på sommaren, omsorg på udda tider och 

lovskola. Uppdraget återrapporteras inom ramen för 

kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i 

samråd med KFAB planera för utveckling av 

boendeplatser för personer med behov av 

omsorg och stöd. Utgångspunkten är det finns 

behov av att ta ett helhetsgrepp utifrån kommande 

behov av boendeplatser samt de möjligheter som 

skapas genom Dufvegården, ett nytt särskilt boende 

för äldre med 96 platser som öppnar vid årsskiftet 

2020/2021. I uppdraget ingår både att göra löpande 

anpassningar utifrån aktuella behov och att planera 

långsiktigt för modernisering och effektivisering av 

strukturen när det gäller boendeformer utifrån 

kommande behov. I de fall det bedöms motiverat 

ska alternativa användningsområden för hela eller 

delar av befintliga boenden belysas. Uppdraget ska 

återrapporteras senast i september 2020 inför 

beredningen av övergripande plan med budget 2021-

2023. 

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att se 

över hyrorna och inrätta ett kommunalt 

bostadstillägg inom området funktionsstöd.  

I uppdraget ingår dels att utforma regelverk för ett 

kommunalt bostadstillägg riktat till boende i grupp- 

eller servicebostad, dels att se över hyresstrukturen 

för de berörda boendeformerna. Uppdraget ska 

återrapporteras senast i september 2020 inför 

beredningen av övergripande plan med budget 2021-

2023. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda 
ramjusteringar under beredningsprocessen 
Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2019-2021 KF 2018-11-19 

§147 

Övergripande politisk ledning 2019 -12 271 

Tekniska justeringar 

 Kapitaltjänstkostnader 2018 -8 

EU-val 2019 858 

Utbildning nya förtroendevalda 2019 200 

Justering politikerarvoden 110 

Kapitaltjänstkostnader halvår 2019 -3 

Kompensation ökade hyror 2020 -1 

Kapitaltjänstkostnader 2020 -24 

Justeringar under den politiska beredningen   

Aktuell ram 2020 -11 139 

  varav Kommunfullmäktige -4 616 

  varav Revision -1 301 

  varav Överförmyndaren -5 157 

  varav Valnämnden -65 

    

Bildningsnämnden 2019 -838 787 

Tekniska justeringar   

Effekter resursfördelningsmodell 2020 -7 221 

Kapitaltjänstkostnader 2018 183 

Hyresuppräkning 2019, flytt STN-BIN -102 

Lönekompensation 2019, flytt STN -BIN -731 

Kompensation ökade hyror 2019 -13 114 

Justering politikerarvoden -18 

Kapitaltjänstkostnader halvår 2019 -665 

Lönekompensation 2020 -14 609 

Lönekompensation 2020, flytt STN -BIN -551 

Kompensation ökade hyror 2020 -3 431 

Hyresuppräkning 2020, flytt STN-BIN -65 

Kapitaltjänstkostnader 2020 -2 744 

Justeringar under den politiska beredningen   

Budgetramjustering 14 100 

HPV-vaccinering av pojkar -34 

Aktuell ram 2020 -867 789 

    

Kommunstyrelsen 2019 -181 982 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning 2019, bussresor pensionärer sommar 200 

Justering mellankommunal utjämning -590 

Kapitaltjänstkostnader 2018 -1 856 

Bidrag Triangelgården 2019, engångsmedel 600 

Kompensation ökade hyror 2019 -2 101 

Justering politikerarvoden -230 



Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun  | 31 

Kapitaltjänstkostnader halvår 2019 -3 614 

Lönekompensation 2020 -1 877 

Justering kollektivtrafik -1 000 

Kompensation ökade hyror 2020 -297 

Driftkonsekvenser av investeringar 2020 -156 

Kapitaltjänstkostnader 2020 -9 378 

Justeringar under den politiska beredningen   

Budgetramjustering 2 600 

Bidrag Triangelgården -600 

Aktuell ram 2020 -200 281 

  varav Kommuncentrala -14 208 

  varav Kommunledningsförvaltning inkl Näringsliv -117 312 

  varav Samhällsbyggnadsförvaltning -65 761 

  varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 

    

Kulturnämnden 2019 -37 638 

Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2018 208 

Kompensation ökade hyror 2019 -1 513 

Justering politikerarvoden -5 

Kapitaltjänstkostnader halvår 2019 -639 

Lönekompensation 2020 -404 

Kompensation ökade hyror 2020 -189 

Kapitaltjänstkostnader 2020 -872 

Justeringar under den politiska beredningen   

Budgetramjustering 600 

Lyckliga Gatorna, tillfällig ramförstärkning -2 000 

Ungdomsverksamhet, tillfällig ramförstärkning -500 

Aktuell ram 2020 -42 952 

    

Bygg- och miljönämnden 2019 -529 

Tekniska justeringar   

Justering politikerarvoden -5 

Justeringar under den politiska beredningen   

Aktuell ram 2020 -534 

    

Service- och tekniknämnden 2019 -102 772 

Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2018 -1 931 

Hyresuppräkning 2019, flytt STN-VON 44 

Lönekompensation 2019, flytt STN -VON 288 

Hyresuppräkning 2019, flytt STN-BIN 102 

Lönekompensation 2019, flytt STN -BIN 731 

Kompensation ökade hyror 2019 -625 

Borttag hyresbidrag idrottens hus 252 

Justering politikerarvoden -14 

Kapitaltjänstkostnader halvår 2019 -1 240 

Lönekompensation 2020 -2 285 

Lönekompensation 2020, flytt STN -VON 228 

Lönekompensation 2020, flytt STN -BIN 551 

Kompensation ökade hyror 2020 -416 

Hyresuppräkning 2020, flytt STN-VON 35 

Hyresuppräkning 2020, flytt STN-BIN 65 

Driftkonsekvenser av tidigare års investeringar -410 

Driftkonsekvenser av investeringar 2020 -916 
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Kapitaltjänstkostnader 2020 -5 287 

Justeringar under den politiska beredningen   

Budgetramjustering 1 700 

Aktuell ram 2020 -111 900 

    

Socialnämnden 2019 -180 468 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning 2019 3 000 

Kapitaltjänstkostnader 2018 -213 

Möbler och inventarier ny våning 80 

Arbetsmiljöåtgärder 100 

Kompensation ökade hyror 2019 -893 

Justering politikerarvoden -15 

Kapitaltjänstkostnader halvår 2019 249 

Lönekompensation 2020 -1 623 

Kompensation ökade hyror 2020 -1 360 

Kapitaltjänstkostnader 2020 -164 

Justeringar under den politiska beredningen   

Tillfällig ramförstärkning 2020  -10 000 

Aktuell ram 2020 -191 307 

    

Viadidaktnämnden 2019 -62 543 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning medfinansiering yrkesvux 2019 2 000 

Justering tillfällig ramförstärkning resursförstärkning insatser egen försörjning 2 000 

Justering yrkesvux Vingåker -24 

Kapitaltjänstkostnader 2018 -42 

Kompensation ökade hyror 2019 -304 

Justering politikerarvoden -5 

Kapitaltjänstkostnader halvår 2019 20 

Ramökning inkl lönekompensation Katrineholm (varav -1055 tkr avser feriearbete) -1 814 

Ramökning inkl lönekompensation Vingåker (varav -500 tkr avser feriearbete) -702 

Kompensation ökade hyror 2020 -176 

Driftkonsekvenser av investeringar 2020 -84 

Kapitaltjänstkostnader 2020 -40 

Justeringar under den politiska beredningen   

Arbetsmarknadsåtgärder, tillfällig ramförstärkning två år -3 000 

Aktuell ram 2020 -64 714 

    

Vård- och omsorgsnämnden 2019 -711 875 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning 2019 18 000 

Resursfördelningsmodell justering tillfällig förstärkning 2019 -2 000 

Effekter resursfördelningsmodell 2020 -3 416 

Kapitaltjänstkostnader 2018 -215 

Hyresuppräkning 2019, flytt STN-VON -44 

Lönekompensation 2019, flytt STN -VON -288 

Kompensation ökade hyror 2019 -3 520 

Justering politikerarvoden -18 

Kapitaltjänstkostnader halvår 2019 -14 

Lönekompensation 2020 -12 063 

Lönekompensation 2020, flytt STN -VON -228 

Kompensation ökade hyror 2020 -1 168 

Hyresuppräkning 2020, flytt STN-VON -35 

Driftkonsekvenser av investeringar 2020 -20 
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Kapitaltjänstkostnader 2020 -498 

Justeringar under den politiska beredningen   

Ramförstärkning VON -11 200 

Aktuell ram 2020 -728 602 

    

Räddningstjänsten VSR 2019 -32 020 

Förändring VSR -790 

Tekniska justeringar 

 Justeringar under den politiska beredningen   

Aktuell ram 2020 -32 810 

    

FINANSIERING   

    

Ökade kostnader för lokaler -23 070 

Fördelning ökade lokalkostnader till nämnder 2019 23 070 

Hyresuppräkning 2020 -8 433 

Nya lokaler 2020 -11 311 

Fördelning hyresuppräkning 2020 till nämnder 7 038 

Justeringar under den politiska beredningen   

Justering hyresuppräkning 2020 1 395 

Justering nya lokaler 2020 2 002 

Effektiviseringskrav KFAB 4 000 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 -5 309 

    

Löneuppräkning 0 

Antagande om löneökning 3,3% -45 446 

Fördelning löneökning till nämnderna  33 951 

Justeringar under den politiska beredningen   

Uppdaterat antagande om löneökning till 2,3 % 11 495 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 0 

    

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 

Justering enligt investeringsplan 2020-2022 -1 176 

Driftkonsekvenser av tidigare års investeringar -410 

Fördelning av driftkonsekvenser till nämnderna 1 586 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 0 

    

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 91 245 

Förändring PO och semesterlöneskuld 2 130 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 93 375 

    

Pensioner -118 500 

Effekt av uppdaterad prognos per 2019-08-31 -1 600 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 -120 100 

    

Intäkter Viadidakt Vingåker 12 538 

Uppdatering av underlaget 675 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 13 213 

    

Kapitalkostnadsintäkter 67 712 

Uppdatering av underlaget 25 448 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 93 160 
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Avskrivningar -67 825 

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

Tidigare års investeringar   

2019 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade   

Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2019-2021   

Planerade investeringar under 2020 -2022   

Justering enligt nämndernas budgetunderlag 2020-2022   

Tekniska justeringar   

Justering enligt underlag -10 309 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 -78 134 

    

Skatteintäkter och utjämning 2 186 342 

Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) oktober 2019 och 34 760 invånare.  87 821 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 2 274 163 

    

Finansiering, utdelningar mm 11 236 

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för 

särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan   

Tekniska justeringar   

Flytt budget mellankommunalutjämning skatteväxling (felbudgetering 2019) 590 

Justering mellankommunalutjämning pga skatteväxling, minskat belopp 2020 -240 

Justering belopp återsökning moms 1 500 

Justering belopp medfinansiering Citybanan 700 

Justering ränteintäkt placering -800 

Justering ränta checkkredit 800 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 13 786 

    

Statsbidrag flyktingkvot 18 075 

Justering efter SKL prognos september 2019 -8 167 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 9 908 

    

Statsbidrag för minskad segregation 5 000 

Justering enligt statsbudget 3 000 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 8 000 

    

TOTALT 50 035 

    

God ekonomisk hushållning 22 921 

I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och 

statsbidrag.   
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Bilaga 2: Volymutveckling 

Kommunstyrelsen 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Antal leverantörsfakturor 77 577 37 202 75 000 75 000 

Antal lönespecifikationer 70 840 34 797 71 100 71400 

Antal fullvärdiga e-tjänster Nytt 

mått 6 50  

Antal ärenden hos 

konsumentvägledningen 

Nytt 

mått 155 200 220 

Antal företagsbesök enligt 

näringslivsrådets 

samverkansprogram 

Nytt 

mått 59 100 100 

  

Anledningen till den ökade prognosen för 

konsumentvägledningen 2020 är att allt fler 

invånare hittar till Kontaktcenter. 

Bildningsnämnden 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Antal barn i förskola inkl. 

pedagogisk omsorg 1 891 2 001 1 965 1 950 

Antal elever i grundskola 3 933 4 037 3 959 4 160 

Antal elever i 

grundsärskola 86 82 79 

ingår 

ovan 

Antal barn i fritidshem 1 365 1 364 1 405 1 441 

Antal elever i 

gymnasieskolan 1 217 1 247 1 246 1 275 

Antal elever i 

gymnasiesärskolan 45 53 48 

ingår 

ovan 

Antal barn i kulturskolans 

verksamhet (ämneskurs) 681 686 700 700 

Antal barn inskrivna i 

omsorg på obekväm tid 26 26 27 30 

Antal elever som deltar i 

modersmålsundervisning 703 713 720 730 

Antal barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola, 

fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser elever 

folkbokförda i Katrineholm, det vill säga alla barn och elever som 

kommunen har kostnadsansvar för. Mätdatum för "Utfall delår 

2019" är 15 mars 2019. 

Budgeterat antal barn i förskola beräknas vara 

relativt oförändrat 2020 jämfört med budget 2019. 

Antalet elever i grundskola kommer fortsätta att öka 

2020. Detta är en naturlig följd av att antalet födda 

barn har ökat och att dessa större årskullar flyttas 

upp till skolan. 

Kunskapsskolan utökar sin verksamhet och planerar 

hösten 2020 att ta in ytterligare en basgrupp (22 

elever) i årskurs 4. Sker detta kommer det få 

påverkan på elevantalen inom den kommunala 

grundskolan. 

 

 

 

Budgeterat antalet elever i gymnasieskola beräknas 

vara relativt oförändrat 2020. Katrineholms 

gymnasieskolor påverkas även av antalet elever till 

och från andra kommuner. Det är svårt att förutse 

hur stora dessa grupper kommer att vara 2020. 

Bygg- och miljönämnden 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Antal inkomna 

bygglovsansökningar 302 163 280 280 

Antal strandskydds-

ärenden 18 7 8 10 

Antal anmälningsärenden, 

icke lovpliktiga åtgärder 156 65 140 160 

Antal ansökningar om 

förhandsbesked om 

bygglov 3 0 2 2 

Antal antagna detaljplaner 5 4 12 11 

Tillsynsuppdrag 

miljöskydd 98 67 160 160 

Tillsynsuppdrag 

hälsoskydd 119 43 100 100 

Tillsynsuppdrag livsmedel 289 111 289 289 

Inkomna avlopps-

ansökningar 142 89 200 200 

Antal miljö- och hälso-

skyddsärenden totalt 2 167 1 375 2 200 2 200 

 

Antalet inkomna bygglovsansökningar och 

anmälningar om ej bygglovpliktiga åtgärder har 

under se senaste åren hållit sig på en ganska jämn 

nivå med enskilda toppar vissa år. Under 2020 

kommer förmodligen regelverket kring 

"Attefallsbyggnadernas" största tillåtna area att 

utökas från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter 

vilket kan leda till att fler anmälningar inkommer till 

nämnden.
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Kulturnämnden 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Beviljade projekt- och 

arrangemangsbidrag 24 23 30 40 

Beviljade ungdomsbidrag 

”Snabba stålar” 11 3 15 15 

Antal besökare på 

Kulturhuset Ängeln 259 698 119 871 260 000 260 000 

Antal besökare i 

konsthallen 18 306 13 916 23 000 25 000 

Utlån av e-media 8 784 4 542 11 000 11 000 

Utlån per invånare 6,2 3,38 6,0 6,0 

varav lån per invånare på 

huvudbiblioteket 62% 60 % 60% 60 % 

varav lån per invånare på 

skolbibliotek/filial 38% 40 % 40% 40 % 

Antal besökare på 

Perrongen, Lokstallet 75 833 35 427 75 000 75 000 

 

Utfallet avseende e-media första halvåret 2019 är 

något lågt då inte alla data var tillgängliga. 

Service- och tekniknämnden 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Antal besökare i simhallen 79 437 26 263 89 000 130 000 

Antal deltagare vid 

arrangemang/läger inom 

Sportcentrum 126 915 76 200 150 000 145 000 

Antal avtal med 

föreningar 64 64 70 70 

Asfaltsbeläggning, antal 

kvadratmeter 31 770 14 906 32 000 32 000 

Drift/underhåll av 

kilometer GC-vägar 23,2 23,7 23,7  

Drift/underhåll av 

kilometer gatuvägar 168,1 168,1 168,1  

Antal lunchportioner 

förskola 280 224 152 285 280 000 300 000 

Antal lunchportioner 

grundskola 626 287 240 065 670 000 600 000 

Antal lunchportioner 

Duveholmsgymnasiet och 

KTC 149 599 65 875 150 000 150 000 

Antal dagsportioner 

särskilt boende för äldre 131 332 63 204 130 000 130 000 

Antal portioner matlåda 

äldreomsorg 39 374 21 692 40 000 43 000 

Antal inkommande samtal 

per dag i växeln 723 690 705 695 

Antal bilar inom 

bilsamordningen 120 123 130 125 

 

Simhallen har öppnat efter genomförd renovering 

vilket gör att antalet besökare succesivt ökar. En  

minskning av antalet deltagare vid arrangemang och 

läger har noterats, en orsak till detta kan vara de 

renoveringsprojekt som skett i omgångar i olika 

delar av Sportcentrum, vilket påverkat öppettider 

och tillgänglighet, men även att föreningarnas 

aktiviteter och arrangemang haft färre deltagare. 

Prognos för 2019 och 2020 avseende antalet 

kvadratmeter anlagd asfalt är sänkt från 40 000 till 

32 000. Orsaken är kostnadsökningar till följd av 

högre avtalspriser, ökade säkerhetskrav och mer 

komplicerade beläggningsytor. 

Drift och underhållskostnader av gång- och 

cykelvägar samt kommunens gatuvägar kommer 

öka kommande år med anledningar av nya 

bostadsområden, till exempel kvarteret Havsörnen, 

Ragnars gärde och Djulö backar. Prognos för 2020 ej 

satt då vägnätet ännu inte är färdigbyggt. 

Antalet inkommande samtal per dag i växeln har 

minskat. Antal bilar inom bilsamordningen har ökat 

under 2019 till följd av att kommunens bilpool 

utökats. Däremot förändras prognosen för 2020 då 

uppdraget är att minska antalet bilar i kommunen. 

Socialnämnden 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Antal hushåll som bevil-

jats ekonomiskt bistånd, 

genomsnitt per månad 599 597 597 575 

Antal ensamkommande 

barn och unga 49 45 35 20 

Antal utnyttjade vårddygn 

i familjehem, ensam-

kommande barn och unga 14 944 6 660 12 000 5 500 

Antal utnyttjade vårddygn 

i stödboende/HVB, 

ensamkommande barn 

och unga 4 571 1 207 4 000 1 800 

Antal utnyttjade vårddygn 

i familjehem, barn och 

unga exkl ensam-

kommande 24 078 13 078 26 000 27 000 

Antal utnyttjade vårddygn 

på institution, barn och 

unga exkl ensam-

kommande 6 649 2 664 6 000 5 000 

Antal utnyttjade vårddygn 

på institution, vuxna 7 690 3 569 7 000 5 500 

Antal utnyttjade vårddygn 

på Vårnäs, öppet intag 1 238 967 1 300 1 300 

Antal pågående insatser, 

kontaktfamiljer/ 

kontaktpersoner 81 63 100 100 

Antal ärenden 

spelmissbruk 

Nytt 

mått 6  15 

Antal kvinnofridsärenden 125 71 140 140 
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Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Antal sociala kontrakt 94 91 90 90 

Antal stadigvarande 

serveringstillstånd 30 30 35 32 

Antal inkomna 

aktualiseringar 4 314 2 348 5 000 5 000 

Antal startade utredningar 2 005 951 2 200 2 000 

Antal avslutade 

utredningar 1 940 1 012 2 000 1 500 

Antal pågående 

utredningar 449 354 450 500 

 

Under 2020 är det flera ensamkommande unga som 

fyller 20 år och därmed fortsätter antalet personer 

minska som är i behov av socialnämndens stöd. 

Konsulentstödda familjehem registreras under 

institutionsplaceringar. Socialnämnden har för avsikt 

att minska antal placeringar på institution, vilket 

innebär att det kommer att behövas flera egna 

familjehem. 

Antalet hedersrelaterade ärenden ökar gällande 

både barn och vuxna, vilket kan leda till ökade 

kostnader för skyddsplaceringar. När det gäller 

övriga placeringar ska socialförvaltningen fortsätta 

följa dessa och arbeta för att minska antal 

placeringar samt kostnader. 

Viadidaktnämnden 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Producerade 

verksamhetspoäng 

gymnasial nivå 407 000 192 125 360 000 340 000 

Producerade 

verksamhetspoäng 

grundläggande nivå 160 000 89 303 160 000 160 000 

Producerade 

verksamhetspoäng 

särskild utbildning för 

vuxna 3 300 1 541 2 500 2 500 

Antal studerande inom 

svenska för invandrare, 

sfi, genomsnitt per 

månad 

626  

59% kv 

41% män 

596 

63% kv,  

37% män 550 500 

Antal studerande inom 

samhällsorientering, 

genomsnitt per månad 

304  

56% kv, 

44% män 

272 

53% kv, 

47% män 300 275 

Antal studenter som i 

sina eftergymnasiala 

studier använder 

lokaler och service vid 

lärcenter Campus 

Viadidakt 

125  

66% kv,  

34% män 

155 

71% kv, 

29% män 200 200 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Antal mottagna 

ungdomar som faller 

under aktivitets-

ansvaret 

167 

50% kv,  

50% män 

95 

36% kv, 

64% män 150 200 

Antal deltagare i 

arbetsmarknadsåtgärd 

i Katrineholm anvisade 

av socialförvaltningen 

285 

48% kv, 

52% män 

277 

52% kv, 

48% män 500 600 

Antal deltagare i 

arbetsmarknadsåtgärd 

i Katrineholm anvisade 

av Arbetsförmedlingen 

163 

47% kv, 

53% män 

38 

34% kv, 

64% män 70 70 

Antal ungdomar 16-25 

år från Katrineholm på 

Viadidakt ungdomstorg 

117 

62% kv, 

38% män 

80 

40% kv, 

60% män 110 110 

Antal feriearbetare i 

Katrineholm 

267 

52% kv,  

48% män 

282 

53% kv, 

47% män 310 300 

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt 

utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en 

veckasheltidsstudier för en elev. 
 

De senaste åren har verksamhetsvolymerna inom 

vuxenutbildningen ökat kraftigt. Under första 

halvåret 2019 har dock volymerna inom sfi samt 

grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 

minskat något, vilket bedöms bero på arbets-

marknadsläget. Bedömningen på längre sikt är att 

efterfrågan på vuxenutbildning kommer att vara 

fortsatt stor. En annan omständighet som talar för 

ett fortsatt tryck på vuxenutbildningen är arbets-

givarnas ökade krav på utbildning. Antalet studenter 

som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler 

och service vid lärcenter Campus Viadidakt ökar. 

Prognosen för det totala antalet deltagare i arbets-

marknadsåtgärd under 2019 är oförändrad men det 

är fler deltagare anvisade från socialtjänst och färre 

med anvisning från Arbetsförmedlingen. Det beror 

bland annat på att Arbetsförmedlingens organisa-

tion och arbetssätt förändras. Flertalet personer 

skrivs istället in i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder 

via socialtjänsten. Viadidakt och socialtjänsten har 

också utvecklat ett nytt arbetssätt, vilket genererar 

fler inskrivna från socialtjänsten. Inför 2020 är 

prognosen att antalet deltagare anvisade från 

socialtjänsten ökar ytterligare. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Utförda hemtjänsttimmar 

per månad, intern regi 15 480 14 592 15 000 15 500 

Utförda hemtjänsttimmar 

per månad, extern regi 6 179 6 984 7 000 7 500 

Personlig assistans 

beviljad enligt 

socialförsäkringsbalken, 

internt utförd 7 535 8 216 8 300 8 300 

Personlig assistans 

beviljad enligt 

socialförsäkringsbalken, 

externt utförd 11 663 11 909 12 010 12 200 

Personlig assistans enligt 

LSS, internt utförd 718 642 650 650 

Personlig assistans enligt 

LSS, externt utförd 6 156 6 490 6 500 6 500 

Belagda platser på LSS-

boende 138 144 145 145 

Externa placeringar LSS 5 6 6 6 

Antal brukare med daglig 

verksamhet inom LSS per 

månad 237 245 250 255 

Beviljade timmar 

boendestöd per månad 1 333 1 351 1 350 1 350 

 

I jämförelse med föregående år noteras en viss 

minskning av det genomsnittliga antalet 

hemtjänsttimmar per månad i intern regi. 

Förändringen bedöms till stor del förklaras av en 

bättre kontroll och hantering av tidsredovisningen 

än tidigare. Mot bakgrund av den demografiska 

utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, 

förväntas antalet hemtjänsttimmar öka under 

kommande år. Prognosen om en fortsatt ökning av 

hemtjänst inom extern regi ska också ses mot 

bakgrund av att allt fler brukare väljer en annan 

utförare än kommunen. 

Uppföljningen av det första halvåret visar att den 

kommunalt utförda personliga assistansen enligt 

LSS minskar, samtidigt som den kommunalt utförda 

personliga assistansen enligt 

socialförsäkringsbalken ökar. En bidragande orsak 

är att Försäkringskassan fattat ett beslut som 

medför att en brukare enligt LSS övergår till 

assistansersättning. I övrigt förklaras förändringarna 

vad gäller såväl internt som externt utförd personlig 

assistans av tillkommande ärenden och förändringar 

i brukarnas behov. Totalt sett ökar den personliga 

assistansen i jämförelse med föregående år. Även 

inom daglig verksamhet enligt LSS noteras en 

ökning, som förväntas fortsätta under kommande 

år. 

Överförmyndaren 

Volymmått 

Utfall 

2018 

Utfall 

delår 

2019 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Antal aktuella ärenden 597 690 690 700 

varav godmanskap 385 383 383  

varav förvaltarskap 79 74 74  

varav ensamkommande 

barn 18 29 15  

 

Prognosen för 2019 är att volymerna ligger kvar på 

ungefär samma nivå som första halvåret, med 

undantag för ensamkommande barn där prognosen 

är att antalet ärenden minskar. 

Under året har det kommit nya riktlinjer från 

Länsstyrelsen vad gäller överförmyndarens 

granskning av ställföreträdarna, vilket medför mer 

arbete. Karaktären på ärendena ändras också. Det 

inkommer fler ansökningar till överförmyndar-

verksamheten gällande personer med psykisk 

ohälsa, en ärendetyp som det generellt är svårare 

att rekrytera gode män till. 
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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 myndighets-

krav 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 totalt, antal per 31 dec Kolada/SCB (per 31 dec) Årlig 

Förändring antal invånare sedan 

föregående år (%) 

Kolada/SCB (per 31 dec) Årlig 

Invånare, antal per 1 nov SCB Årlig 

Invånare, antal kvartal SCB Delår 

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/SKL Insikt Årlig 

Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB 

tillhandahåller (NKI) 

KIAB  Vart 

tredje år 

(2019) 

Växande och breddat 

näringsliv 

KS 

 

Nyregistrerade företag, antal Nyföretagarcentrum/ 

Bolagsverket 

Delår 

Nyregistrerade företag, antal per 1000 

invånare 

Kolada/Bolagsverket, 

Nyföretagarcentrum 

Årlig 

Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 

Elever som driver UF-företag (%) Ung Företagsamhet 

Södermanland, 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 (Accorda) Delår 

Invånare 17-24 år som varken studerar 

eller arbetar (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Arbetslöshet 16-64 år (%) Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik 

Delår 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

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 

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 

Polisens trygghets-

undersökning, alt. SCB 

medborgarundersökning 

Jämna 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 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

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 

Vart 5:e 

år (2020) 

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 

Vart 5:e 

år (2020) 

Förbättrad standard på 

gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

KS, STN 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter STF (även volymmått) Delår 

Drift/underhåll av GC-vägar, antal kilometer STF (även volymmått) Delår 

Drift/underhåll av gatuvägar, antal 

kilometer 

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 

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 
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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 (%) 

BIF Årlig 

Elever som tycker att skolmåltiden är en 

trevlig stund på dagen, 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 

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 
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Brukare på gruppbostad enligt LSS som 

svarar att de känner sig trygga med alla i 

personalen, andel (%) 

Kolada/SKL Udda år 

Brukare på servicebostad enligt LSS som 

svarar att de känner sig trygga med alla i 

personalen, andel (%) 

Kolada/SKL Udda år 

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS 

som svarar att de känner sig trygga med 

alla i personalen, andel (%) 

Kolada/SKL 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 

Brukare i särskilt boende för äldre 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 i särskilt boende, korttidsboende och 

hemsjukvård med bedömd risk för fall som 

har en planerad förebyggande åtgärd, 

andel (%) 

Senior alert/VOF Årlig 
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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 

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/SKL Udda år 

Brukare på servicebostad enligt LSS som 

svarar att de får bestämma om saker som 

är viktiga hemma, andel (%) 

Kolada/SKL Udda år 

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS 

som svarar att de får bestämma om saker 

som är viktiga, andel (%) 

Kolada/SKL Jämna år 

Anhörigstödet ska utvecklas 

SOCN, VON 

Träffar för anhöriga som 

socialförvaltningens öppenvårdsavdelning 

erbjuder, antal 

SOC Delår 

Förslag till indikator gällande anhörigstöd 

som vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder 

kommer att tas fram senare 

  

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 

familjeomsorgen 

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 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år 

efter avslutad utredning eller insats, andel 

(%) 

Kolada/SOC Årlig 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett 

år efter avslutad utredning eller insats, 

andel (%) 

Kolada/SOC Årlig 

Ungdomar som varit placerade någon gång 

under gymnasietiden som avslutat 

gymnasiet, andel (%) 

SOC Årlig 

Personer i öppna insatser gällande 

missbruksvård som slutför sin behandling, 

andel (%) 

SOC Årlig 



Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun  | 45 

Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Ej återaktualiserade vuxna med 

missbruksproblem ett år efter avslutad 

utredning eller insats, andel (%) 

Kolada/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 

Genomsnittlig vårddygnskostnad 

socialnämndens institutionsplaceringar av 

barn och unga (kr)  

SOC Delår 

Genomsnittlig vårddygnskostnad 

socialnämndens institutionsplaceringar av 

vuxna (kr)  

SOC Delår 

Totalt antal vårddygn socialnämndens 

institutionsplaceringar avseende barn och 

unga 

SOC Delår 

Totalt antal vårddygn socialnämndens 

institutionsplaceringar avseende vuxna 

SOC Delår 

Barn och unga placerade i jour/familjehem 

som andel av totalt antal placerade barn 

och unga (%) 

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 

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) 

Serveringställen alkohol som fått 

tillsynsbesök, andel (%) 

SOC, indikatorlabbet, 

andtuppföljning.se 

Årlig 



46 |  Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun 

Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

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 (även volymmått) Delår 

Besök på Perrongen, Lokstallet, antal KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen kulturförvaltningens 

programverksamhet, antal 

KULF Delår 

Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, 

antal 

KULF (KOHA) Delår 

Besökare Konsthallen, antal KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal 

per invånare 7-20 år 

Kolada/ 

Riksidrottsförbundet 

Årlig 

Besökare simhallen, antal STF (även volymmått) Delår 

Besökare 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 

Arrangemang för barn och unga (inkl 

arrangemang på lov) som andel av totalt 

antal arrangemang inom kultur-

förvaltningens 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 aktiva deltagare 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 

Miljöbilar 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 

måltidsverksamhet STN 

Ekologiska livsmedel, andel (%) STF Delår 

Närproducerade livsmedel, andel (%) STF Delår 

Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e) STF Delår 

Attraktiv 

arbetsgivare & 

effektiv 

organisation 

Säkrad 

kompetensförsörjning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Påbörjade rekryteringar där tjänsten 

tillsatts, andel (%) 

KLF (Visma Recruit) Årlig 

Tillsvidareanställda som slutat på egen 

begäran, antal 

KLF (Personec P utdata) Delår 

Månadsanställda som arbetar heltid, andel 

(%) 

KLF (Personec P utdata) Delår 

Månadsanställda som arbetar heltid, andel 

(%) 

Kolada/SKL:s personal- 

och lönestatistik 

Årlig 

Månadsanställda som fortsätter arbeta 

efter att ha fyllt 65 år, antal 

KLF (Personec P utdata) Årlig 

Månadsanställda som fått möjlighet till 

studier på arbetstid, antal 

KLF (Personec P utdata) Årlig 

Ökat 

medarbetarengagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Resultat i undersökningen kring hållbart 

medarbetarengagemang, HME totalt 

Kolada/KLF (medarbetar-

undersökning) 

Udda år 

HME delindex motivation Kolada/KLF (medarbetar-

undersökning) 

Udda år 

HME delindex ledarskap Kolada/KLF (medarbetar-

undersökning) 

Udda år 

HME delindex styrning Kolada/KLF (medarbetar-

undersökning) 

Udda år 

Förbättrad hälsa för 

kommunens medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Sjukfrånvaro total (%) KLF (Personec P utdata) Delår 

Sjukfrånvaro total (%) Kolada/SKL:s personal- 

och lönestatistik 

Årlig 

Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) 

som andel av total sjukfrånvaro, (%) 

Kolada/SKL:s personal- 

och lönestatistik 

Årlig 

Kommunens tillgänglighet 

för invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Andel invånare som får svar på en enkel e-

postfråga inom en arbetsdag 

KKiK  Årlig 

Andel invånare som får ett direkt svar på 

en enkel fråga när de tar kontakt med 

kommunen via telefon 

KKiK Årlig 

Gott bemötande via telefon, andel av 

maxpoäng 

KKiK Årlig 

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 
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Övergripande 

mål 
Resultatmål Indikatorer Källa Period 

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 kommer tas fram inom ramen för 

Digidel 

  

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 

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 

 



Offensivt & försiktigt 
Övergripande plan med budget 2020-2022

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



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

• Utredningsuppdrag

Förutsättningar för budgetarbetet
• Fortsatt befolkningstillväxt förväntas, ca 275 nya invånare per år
• Kommunens kostnader ökar till följd av volymökningar och investeringar i bland annat 

nya förskolor, skolor och äldreboende
• Osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag
• Långsiktighet i planeringen är avgörande för att säkerställa en hållbar ekonomi över tid
• Det är av stor vikt att hålla i ekonomin och effektivisera nu, för att ha rätt utgångsläge 

när volym-/kostnadsökningarna kommer 
• Utrymme finns för tidsbegränsade satsningar som inte ökar kostnader längre fram



Tillväxt, fler jobb & ökad egen 
försörjning

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

verksamhetslokaler
• Uppdrag att intensifiera proaktivt arbete för företagsetableringar och utveckling av 

centrumhandeln
• Parkeringshus Norr 
• Destinationsutveckling Katrineholm
• Ökat fokus på entreprenörskap och stärkt arbetsmarknadsanknytning i skolan
• Arbetsmarknadssatsning för att fler med försörjningsstöd ska komma vidare till egen försörjning 

genom coaching, kompetenshöjande insatser och jobb inom kommun och näringsliv
• Uppdrag att inrätta ett team för arbetsförmågeutredningar och –bedömningar, i syfte att visa på 

möjliga vägar till egen försörjning
• Flera projekt och samarbeten för att främja etablering på arbetsmarknaden 



Attraktiva boende-
& livsmiljöer

Attraktiva boende- & livsmiljöer
• Aktualitetsprövning av översiktsplanen, uppdatering av bostadsförsörjningsprogrammet samt 

digitalisering av kommunens geografiska information
• Pågående planarbete för 600 bostäder och uppstart av nya planprocesser för fler bostäder, 

företagsetableringar och verksamhetslokaler
• Systematiskt trygghetsarbete i samverkan med polisen och beredskap för att sätta in trygghets-/ 

ordningsvakter
• Utveckling av servicepunkter på landsbygden
• Fortsatta satsningar på belysning, parker, offentlig konst, lekplatser, friluftsbad och grönytor
• Fria bussresor för 65+ även sommaren 2020
• Infrastruktursatsningar:

 Nya stråket fram till Vasabron
 Cirkulationsplats riksväg 52/Värmbolsvägen (gamla Scaniakorset)

 Ombyggnation av Vasavägen mellan Oppundavägen-Skogsborgsgatan med planteringar och åtgärder för ökad trafiksäkerhet

 Gång- och cykelvägar, bland annat Nävertorpsgatan och vid Järvenskolan

 Asfaltering och beläggningsarbeten



En stark & trygg skola
för bättre kunskaper

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
• Fortsatt intensivt arbete för att ytterligare höja skolresultaten och för ökad trygghet och studiero
• Ramökning bildningsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell
• Nya förskolan Karamellen på Norr öppnas
• Om-/tillbyggnation samt ny idrottshall Sandbäcksskolan
• Ny idrottshall Skogsborgsskolan
• Ombyggnation för flytt av VF-programmet till KTC och för att möta Järvenskolornas lokalbehov 
• Byggstart nya Järvenskolan och nya grundskolan på Norr
• Fortsatt satsning på digitala verktyg 1:1
• Fortsatt utveckling av mat, måltidspedagogik och fysisk aktivitet i förskolor och skolor utifrån 

måltidspolitiska och idrottspolitiska programmen
• Utveckling av metoder och studieformer inom sfi och vuxenutbildning för ökad måluppfyllelse och 

genomströmning 
• Medfinansiering yrkesvux



Trygg vård & omsorg

Trygg vård & omsorg
• Ramökning vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell
• Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden
• Nya äldreboendet Dufvegården färdigställs
• Ny gruppbostad LSS färdigställs
• Uppdrag att planera utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg 
• Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter inom vård och omsorg utifrån brukarnas önskemål
• ANDTS-förebyggande insatser (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar)
• Normkritiskt och våldsförebyggande arbete inom skolan 
• Intensifierat arbete mot uppfostringsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck
• Fortsatt utveckling av behandling på hemmaplan för att minska externa placeringar inom 

missbruksvård



Ett rikt kultur-, 
idrotts- & fritidsliv

Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv
• Konstnärlig utsmyckning av nya kommunala verksamhetslokaler
• Insatser för att locka nya besökare till Konsthallen och den offentliga konsten
• Lyckliga Gatorna, fritidsaktiviteter och gatufester
• Ungdomsverksamhet
• Förverkliga de nya idrottspolitiska och måltidspolitiska programmen
• Ny ishall och byte till miljö- och hälsovänligt kylsystem på Backavallen
• Planering och byggnation av nya idrottshallar vid Sandbäcksskolan, Skogsborgsskolan, 

nya skolan på Norr och nya Järvenskolan
• Upprustning av Sköldinge idrottsplats, Strångsjö idrottsplats och Stalls backe 
• Fortsatt utveckling av Djulöområdet
• Inventering av vandringsleder, motionsspår och anläggningar för friluftsliv 
• Information och marknadsföring kring möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en bra fritid



Hållbar miljö

Hållbar miljö
• Främja utbyggnad av solenergi
• Minska fossilberoende transporter
• Fortsatt arbete för klimatsmartare måltider
• Genomföra sjöreningsprojektet i Öljaren
• Anlägga våtmark vid Mejeridiket
• Fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp och hästhållningens påverkan på sjöar 

och vattendrag
• Projekt för effektivare tillsyn av avloppsanläggningar
• Omvandling av klippta grönytor till ängsplanteringar
• Projektet Lyckliga Skogen i samarbete med Friluftsfrämjandet 
• Informationsinsatser och skräpmätningar utifrån handlingsplanen mot nedskräpning



Attraktiv arbetsgivare & 
effektiv organisation

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
• Fortsatta satsningar på kompetensförsörjning och kommungemensamma 

personalsociala aktiviteter
• Ökat stöd till nya chefer genom förstärkt introduktion och mentorskap
• Traineeprogram och ökade möjligheter till karriärutveckling inom kommunen
• Stärkt arbete kring värdegrund och medarbetarskap
• Minska sjukfrånvaron genom hälsofrämjande och stödjande insatser
• Uppdrag att inrätta en kommungemensam reception
• Fortsatt digitalisering och automatisering av olika processer
• Utveckling av fler e-tjänster samt arbete för att öka användningen av e-tjänsterna
• Utveckling och digitalisering av kommunens geografiska information



Särskilda uppdrag
• Intensifiera det proaktiva arbetet för företagsetableringar och utveckling av 

centrumhandeln (KS)
• Inrätta en kommungemensam reception (KS i samråd med berörda nämnder)
• Inrätta ett team för arbetsförmågeutredningar och –bedömningar (KS i samråd med 

berörda nämnder)
• Utreda möjliga åtgärder för att motverka att vårdnadshavare anmäler behov av 

verksamhet som sedan inte utnyttjas (BIN)
• Planera utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd (VON)
• Inrätta ett kommunalt bostadstillägg och se över hyror inom området funktionsstöd  (VON)

Kommunstyrelsens övergripande 
uppföljning under 2020
• Utveckling i Katrineholm, arbetsmarknad och samhällsekonomi. Effekter av åtgärder 

för ökad egen försörjning.

• Förutsättningar för höjd utbildningsnivå, utveckling inom skola och vuxenutbildning

• Ekonomi i balans



Övergripande 
driftsbudget 
2020 med plan 
för 2021-2022

Ramförstärkningar
• Ramförstärkning bildningsnämnden enligt resursfördelningsmodell, 7,2 mnkr
• Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden enligt resursfördelningsmodell, 3,4 mnkr
• Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden, 11,2 mnkr 
• Tillfällig ramförstärkning socialnämnden 2020-2021, 10 mnkr per år
• Tillfällig ramförstärkning viadidaktnämnden 2020-2021 för arbetsmarknadsåtgärder, 3 mnkr per år
• Tillfällig ramförstärkning kulturnämnden 2020 för Lyckliga Gatorna, 2 mnkr
• Tillfällig ramförstärkning kulturnämnden 2020 för ungdomsverksamhet, 0,5 mnkr

Medel från integrationsfonden 2020:
• Satsning på kompetensförsörjning, kommunstyrelsen, 2,5 mnkr 
• Kommungemensamma personalsociala aktiviteter, kommunstyrelsen, 0,6 mnkr
• Förstärkning  yrkesvux, viadidaktnämnden, 2 mnkr



Belopp i tkr

Ram 2020 
inkl int.fond

Skillnad 
jämfört 

med 2019

Troliga 
statsbidrag 2020, 

ej inräknade

Övergripande politisk ledning 11 139 -1,1 mnkr
Bildningsnämnden 867 789 +29,0 mnkr +57-81 mnkr
Kommunstyrelsen 203 381 +12,3 mnkr +5 mnkr
Kulturnämnden 42 952 +2,8 mnkr
Bygg- och miljönämnden 534 +/- 0 mnkr
Service- och tekniknämnden 111 900 +9,1 mnkr +0,3 mnkr
Socialnämnden 191 307 +10,8 mnkr +0,2 mnkr 
Viadidaktnämnden 66 714 +2,2 mnkr +17-18 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden 728 602 +12,7 mnkr +5-7 mnkr
Räddningstjänsten VSR 32 810 +0,8 mnkr
TOTALT 2 257 129 +78,6 mnkr

Investeringar och exploateringar 
under 2020
Verksamhetsinvesteringar 153 mnkr

Fastighetsinvesteringar 96 mnkr

Exploateringar 128 mnkr 



Resultat och skattesats 2020
Budgeterat resultat 50 mnkr

KS medel till förfogande 3,0 mnkr

Skattesats 22,12 kr 

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 760 invånare per 1 nov 2019

Resurser att tillgå utöver budgeten

Integrationsfonden 27,3 mnkr 

Öronmärkta medel från tidigare års resultat 35,3 mnkr

Resultatutjämningsreserv (RUR) 17,0 mnkr



Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl 8–17)
katrineholm.se

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


