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Datum

2022-06-07
Vår beteckning

KS/2022:81 - 1.5.1 -
Kvalitetsstyra

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Uppföljning enligt Program för privata utförare - 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta att godkänna uppföljningen enligt
Program för privata utförare 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kapitel § 3 ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta
ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare. I programmet också ska anges hur kommunfullmäktiges mål och riktlinjer
ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

I Katrineholms kommuns program står det bland annat att nämnderna årligen ska göra
uppföljningar av sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. En
sammanställning av varje nämnds uppföljning ska inlämnas till
kommunledningsförvaltningen och ska innehålla antal och omfattning av privata utförare
samt en sammanfattning av uppföljningen under året. Fokus i sammanfattningen bör
läggas på eventuella avvikelser inklusive vidtagna/planerade åtgärder.

Samtliga nämnder har gjort uppföljningar utifrån de egna verksamhetsområdena. Några
nämnder har bedömt att de inte har några privata utförare, medan andra har flertalet. De
avvikelser som har upptäckts har alla hanterats och handlingsplaner har upprättats i de fall
det har funnits behov.

Ärendets handlingar
Samtliga nämnders sammanfattningar av gjorda uppföljningar (återfinns i akt och i 
respektive nämnds protokoll)

Förvaltningens bedömning
Bedömningen görs att det finns behov av att se över processen och att utveckla och i vissa
fall konkretisera nämndernas arbete med detta program. Detta kommer att ske löpande
under kommande uppföljningsperiod.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till: Akt
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Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-05-30 
Vår beteckning 

KS/2022:183 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Upphörande av styrdokument - Katrineholms kommuns 
kommunikationspolicy 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrdokumentet Katrineholms 
kommuns kommunikationspolicy upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter en översyn av styrdokumentet Katrineholms kommuns kommunikationspolicy har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande. Innehållet i den nuvarande policyn utgår från andra 
redan antagna dokument såsom Vision 2025 och varumärkeshandboken, men även från de 
lagar som styr som exempelvis tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, 
diskrimineringslagen och språklagen.  

I kommunstyrelsens reglemente står det även att kommunstyrelsen ska verka för att 
kommuninvånarna, andra myndigheter, media och övriga intresserade får en god och riktig 
information om kommunens verksamhet och politiska beslut.  

Utifrån ovanstående görs bedömningen att styrdokumentet Katrineholms kommuns 
kommunikationspolicy kan upphöra att gälla och att ett tjänstemannaunderlag i form av en 
riktlinje och/eller en handlingsplan tas fram som stöd för hur Katrineholms kommun 
arbetar med kommunikation.  

Ärendets handlingar 
• Antagen - Katrineholms kommuns Kommunikationspolicy gäller från 1 januari 2020.pdf 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen - kommunikationsavdelningen 

Akt 
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Datum

2022-05-31
Vår beteckning

KS/2022:190 - 1.4.1 - Mål-
och ekonomistyrning

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Matilda Johansson
Handläggare telefon

0150-570 18
Handläggare e-post

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet RAR

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Samordningsförbundet RAR i
Sörmlands årsredovisning för 2021, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda
ledamöterna samt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2021
inklusive revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till medlemmarna.

Resultatet för 2021 uppgår till -2,7 miljoner kronor. Resultatet är i enlighet med budget då
förbundet hade ett ingående eget kapital på 5,6 miljoner kronor. Nationella rådet har
rekommendationer om hur mycket samordningsförbunden bör ha i eget kapital och RAR
låg tidigare för högt. Med årets resultat bedöms de ligga i nivå med rekommendationerna.

I revisionsberättelsen framgår att revisorerna bedömer att styrelsen i
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till förbundet:

Avseende skatter och avgifter rekommenderas att dessa betalas i rätt tid för att undvika
eventuella förseningsavgifter.

Att bokslutsdokumentationen avseende specifikation av innehåll i respektive balanspost
förbättras.

Att avstämningar av balanskonton i periodbokslut och årsbokslut förbättras.

Ärendets handlingar
Protokoll Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2022-03-18

Årsredovisning 2021 – Samordningsförbundet RAR

KPMG Granskningsrapport 2021
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2022-05-31

Vår beteckning

KS/2022:190 - 1.4.1 - 
Mål- och 
ekonomistyrning

KPMG Revisionsrapport 2021

Revisionsberättelse 2021

Matilda Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet RAR
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PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland

Datum: 2022-03-18 kl. 13.00-15.00

Plats: Teams 

Ordinarie ledamöter
Namn Organisation Närvarande Frånvarande
Jacob Sandgren Region Sörmland X
Ingrid Jerneborg Glimne       Gnesta kommun X
Ulrica Truedsson Katrineholm kommun X
Marie Svensson Eskilstuna kommun X
Linus Fogel Oxelösunds kommun X
Robert Skoglund Vingåkers kommun X
Helena Koch Trosa kommun X
Maj-Britt Magnusson Strängnäs kommun X
Daniel Ljungkvist Flens kommun X
Sofia Amloh Nyköpings kommun X
Sam Farsani Arbetsförmedlingen X
Oleg Kosovic Försäkringskassan X

Ersättare
Namn Organisation Närvarande Frånvarande
Michael Swedberg Region Sörmland X
Harke Steenbergen Gnesta kommun X
Birgitta Carlheim Gyllensköld Katrineholms kommun X
Majo Kuusikoski Eskilstuna kommun X
Patrik Renfors Oxelösunds kommun X
Irene Sandqvist Vingåkers kommun X
Anders Lindblad Trosa kommun X
Mikael Lagergren Strängnäs kommun X
Hans Åfeldt Flens kommun X
Marjo Gustafsson Nyköpings kommun X
Nicklas Lantz Arbetsförmedlingen X
Åsa Brodd Försäkringskassan X
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§ 6 Mötets öppnande
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat.

§ 7 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§ 8 Val av protokolljusterare
Ingrid Jerneborg Glimne valdes att justera dagens protokoll.

§ 9 Information 

Från ordförande
Ordförande önskar lägga till två beslutsärenden till dagordningen.

- Att ge förbundschefen ett uppdrag att göra en kartläggning av målgruppen personer med 
psykisk ohälsa och en behovsanalys.

- Nominering från RAR:s styrelse till NNS årsmöte

Från förbundschefen
React EU comeback
Organisationen är satt, anställningarna klara. Analysfas genomförd och redovisad till ESF. 
Genomförandefas startar den 1 april. Alla projektledare har fått utbildning i SUS.

ESF-projekten Likes och KLARA
Gemensam spridningskonferens den 7 juni på Sunlight hotell, Nyköping

Integrationsdagen den 3 mars
Med Bi Puranen och Karin Sheike. 156 deltagare. Tema språk och integration. 

Steget Före
Om unga med högfungerade autism som följt ett program kallat Alma för att närma sig 
arbetsmarknaden. Spridningsseminarium den 21 april på Scandic hotell, Nyköping.

Genomlysning av RAR
Genomlysning av RAR på uppdrag av regiondirektören. Eva Andrén, chefsstrateg i regiondirektörens 
stab håller i genomlysningen. Genomlysningen ska vara en slags uppföljning till den rapport som 
lämnades av Public Partner inför regionbildningen, om förbundets vara eller icke vara. 
Genomlysningen ska vara klar i mitten av april.

Från NNS
Årsmöte hålls fysiskt på Arlanda den 3 april. En översyn av verksamheten och organisationen pågår. 
Till årsmötet ska förslag presenteras så att medlemsförbunden gemensamt kan ta ställning till 
förbundets fortsatta utveckling. 

Nomineringar till NNS styrelse ska lämnas senast den 1 april och motioner senast den 23 april. 
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§ 10 Årsredovisning 2021
Förbundschefen, tillsammans med kansliet redovisar året som gått. Viktigaste händelserna, vilka 
insatser som bedrivits och ekonomin. 

Som vanligt är det KPMG som anlitas av staten, regionen och kommunerna använder sig av en 
lekmannarevisor.  KPMG har lämnat några mindre synpunkter av redaktionell karaktär vilka justerats 
inför styrelsemötet. De har ännu inte lämnat någon granskningsrapport men det hindrar inte påskrift 
från styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021.

§ 11 Målgrupp långa insatser
En avgränsning av de målgrupper som fastställts i Mål- och inriktningsplanen är nödvändig för att de
begränsade budget som RAR tillhandahåller ska kunna göra verklig skillnad. 

Beslut: Förbundschefen får i uppdrag att göra en kartläggning av målgruppen personer med psykisk 
ohälsa och en behovsanalys. Den ska presenteras vid nästa styrelsemöte. 

§ 12 Nominering till NNS styrelse
Ordförande erbjuder sig att bli nominerad till NNS styrelse men endast som ledamot, inte som 
ordförande.

Beslut: Att nominera RAR:s ordförande Jacob Sandgren till NNS styrelse. 

Charlotta Skålén
Förbundschef  

Justeras

Jacob Sandgren Ingrid Jerneborg Glimne
Ordförande                             Vice ordförande
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Dnr

Årsredovisning
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Beslutad av styrelsen 2022-03-18
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Ordförande har ordet

Under 2021 har förbundet bedrivit 18 insatser, så många insatser har aldrig tidigare 
finansierats eller ägts. Förbättringsarbetet som gjordes under 2020 med en tydligare 
ansökningsprocess, avtalsskrivande och uppföljning har varit till stor nytta.

Alla deltagare i RAR:s insatser har registrerats i Försäkringskassans uppföljningssystem 
vilket möjliggjort samhällsekonomiska beräkningar. De visar att finansieringen av våra 
insatser inte bara skapar sysselsättning och mening åt individer som länge stått utanför 
arbetsmarknaden de är också samhällsekonomiskt lönsamma. Av de deltagare som 
avslutat sitt deltagande i insatser under året har 38% gått vidare till egen försörjning.

Utöver de RAR-finansierade insatserna har förbundet varit projektägare till tre 
länsövergripande ESF-projekt och bedrivit två förstudier. Förstudierna har syftat till att 
identifiera behov av kommande ESF-projekt i länet. Bland de som deltagare som avslutat sitt 
deltagande i ESF-insatserna har 35% gått vidare till egen försörjning.

Under hösten uppmärksammades alla insatser genom en välbesökt digital insatsvecka.

Styrelsen har under året fattat beslut om en mål- och inriktningsplan som ska gälla under år 
2022 2026. Prioriterade målgrupper har fastställts liksom att förbundet huvudsakligen ska 
finansiera längre insatser.

Arbetsförmedlingens reformering har medfört många diskussioner gällande deltagande i 
insatser och möjligheter till samverkan.
I slutet av året bestämde sig de lokala samverkansgrupperna för att införlivas i RAR:s 
struktur och kommer därmed att få ett tydligare fokus på samverkan och gemensamma 
utvecklingsfrågor.

Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi fortsätter utveckla vårt länsförbund och följer de insatser 
som pågår i länet. 

Jacob Sandgren
Ordförande i Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland.
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  1.0 Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2021. 
Till redovisningen bifogas Mål och inriktningsplanen (bil 1).

Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Sörmland samt länets nio kommuner som medlemmar.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
styrelsen ett kansli. På kansliet arbetar sju personer.

Medlemmar Ordinarie ledamöter Ersättare

Region Sörmland Jacob Sandgren (S) ordförande Michael Swedberg (M)

Gnesta Ingrid Jerneborg Glimne (M) 1:a vice 
ordförande

Harke Stenbergen (S)

Katrineholm Ulrica Truedsson (S) 2:a vice ordförande Birgitta Carlheim Gyllensköld (M)

Försäkringskassan Oleg Kosovic Åsa Brodd

Arbetsförmedlingen Sam Farsani Nicklas Lantz

Eskilstuna Marie Svensson (S) Majo Kuusikoski (S)

Flen Daniel Ljungkvist (S) Hans Åfeldt(S)

Nyköping Carina Wallin (S) Marjo Gustafsson (S)

Oxelösund Linus Fogel (S) Patrik Renfors (V)

Strängnäs Maj-Britt Magnusson (S) Mikael Lagergren (M)

Trosa Helena Koch (M) Anders Lindblad (S)

Vingåker Robert Skoglund (S) Iréne Sandqvist (-)

Uppdrag
De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att 
finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 
Samordningsförbundet stödjer också strukturella insatser som syftar till att underlätta 
samverkan mellan myndigheterna. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och 
kunskapsutbyte.



SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR I SÖRMLAND
kontakt@rarsormland.se  .rarsormland.se 5

Finansiering
Samordningsförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 
hälften av medlen, regionen står för en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. 
Fördelningen ser ut enligt tabellen nedan. 

Fördelning av medlemsinsatser per inv 16 64 år (per 1 nov 2020 SCB).

Huvudman Antal inv Andel kr/år 2021 kr/kvartal

Vingåker 5 048 2,9% 117 084 29 271

Gnesta 6 439 3,7% 149 347 37 337

Nyköping 32 347 18,8% 750 258 187 565

Oxelösund 6 478 3,8% 150 251 37 563

Flen 9 016 5,2% 209 118 52 279

Katrineholm 19 979 11,6% 463 394 115 848

Eskilstuna 64 441 37,4% 1 494 648 373 662

Strängnäs 20 998 12,2% 487 029 121 757

Trosa 7 712 4,5% 178 873 44 718

Summa kommuner 172 458 100% 4 000 000 1 000 000

Kommuner 25% 4 000 000 1 000 000

Region Sörmland 25% 4 000 000 1 000 000

Staten 50% 8 000 000 2 000 000

Totalt 16 000 000 4 000 000

Övrig finansiering
Förbundet har en betydande ESF-verksamhet. Under året var förbundet ägare till fem ESF-
finansierade projekt samt medverkade i ytterligare ett ESF-projekt och tillsammans 
genererade ESF-projekten ca 3,3 miljoner kr till förbundets verksamhet.  Medlen finansierar 
bemanning på förbundet, drift av projekten och föreläsningsarvoden. 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 19 230 19 245 16 253 16 599 16 238

Verksamhetens kostnader -21 904 -16 674 -15 864 -16 362 -15 556

Årets resultat -2 674 2 571 389 237 682

Soliditet 28% 42% 35% 26% 30%

Antal anställda 7 6 9 7 7
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Förbundet hade vid ingången av 2021 ett eget kapital på ca 5,6 miljoner kr. De användes till 
att finansiera nya insatser och möjliggjorde att så många insatser kunde bedrivas. Inte 
mindre än sju nya insatser startade under 2021 och fortsätter 2022 och vissa av dem till 
2023.  

Under året har en person anställts. Vid utgången av 2021 hade förbundet sju anställda. 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har fortsatt kanta all verksamhet inom förbundet. Restriktionerna gör att möten 
över myndighets och kommungränser måste skötas digitalt vilket över tid försvårar 
samverkan. De akuta situationer som uppstår i verksamheterna i samband med ökad 
smittspridning påverkar också långsiktiga frågors prioritet negativt.  

Arbetsförmedlingens reformering har inneburit vissa utmaningar. Under större delen av året 
kunde Arbetsförmedlingen inte bidra med deltagare i förbundets ESF-insatser. 
Förändringarna har skapat många frågor och funderingar runt om i länet om hur samverkan 
med Arbetsförmedlingen ska se ut i framtiden.

En av förbundets insatser har inte beviljats förlängning som en följd av reformeringen och 
flera andra insatser har haft färre deltagare än planerat. 

Ett av ESF-projekten har haft svårt att rekrytera deltagare. Dessutom har ett av delprojekten 
tvingats avsluta projektet i förtid på grund av nedskärningar i kommunen som inneburit att 
deltagarna som utbildas inom vård och barnomsorg inte kan anställas.

Tre insatser har senarelagt sin insatsstart, vilket gett lägre kostnader än planerat under 2021.

1.3 Styrning och uppföljning av verksamheten
En mål- och inriktningsplan för år 2022 2026 beslutades av styrelsen under året. Prioriterade 
målgrupper fastställdes. Likaså att längre, länsövergripande insatser ska prioriteras (bil 1). 

Upphandlingspolicyn har omarbetats och uppdaterats till gällande praxis. 

Övervägande delen av förbundets budget är låsta i insatser som ofta varar i flera år. Om 
sökta medel budgeteras från projektägarna som planerat, blir försenade eller om medel 
lämnas tillbaka kan få en avgörande betydelse för om vi kan bevilja nya insatser eller inte. 
Därför gör förbundet löpande uppföljning av insatsernas budget och förbrukning av medel. 
Genom löpande prognoser av det egna kapitalet vet vi hur mycket medel som finns 
tillgängligt för nya insatser men även att vi håller oss till Nationella rådets rekommendationer.  
Förbundet hade vid bokslutet 16,9 mkr i beslutade medel till insatser för perioden 2022
2024, varav merparten är intecknade för 2022.

En budget för år 2022 och en treårsbudget för år 2022 2024 redovisades och godkändes på 
höstens medlemsmöte. Budgeten för 2022 godkändes på efterföljande styrelsemöte.

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året och arbetsutskottet 6 gånger. Stående 
punkter på styrelsemötena är information från ordförande, från förbundschefen och från 
NNS. Nya styrelserepresentanter för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valts in, 
liksom för Nyköpings kommun.
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Uppföljning av verksamheten
Under året har kansliet arbetat för att tydliggöra samverkan mellan länets tre lokala 
samverkansgrupper (LSG) och samordningsförbundet. Det har resulterat i att LSG fattat 
beslut om att införlivas i samordningsförbundets struktur.

Ett nätverk med insatsledare från samtliga RAR-finansierade insatser men även från ESF-
projekt startade i början av året.  Insatsledarna träffas en gång i månaden och rapporterar 
utvecklingen i insatserna. Man lär av varandra och samordningsvinster identifieras.

Ett arbetsmarknadschefsnätverk har startats där behov av insatser aktualiseras.

ESF har gått in i en ny programperiod (2021 2027). RAR beviljades medel till två förstudier 
som har använts till att förbereda för bättre förankrade och bättre planerade framtida ESF-
projekt. I samband med förstudierna startades ett nätverk med samtliga kommuner och 
Arbetsförmedlingen.

En omfattande planeringsprocess för att skapa en gemensam satsning för att sänka länets 
höga sjuktal påbörjats. I det arbetet har främst Strängnäs kommun, sjukvården och 
Försäkringskassan varit engagerade.

Under hösten anor
insats. Cirka 90 åhörare lyssnade.

Samarbetet med Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) har vidareutvecklats under 
året. Vid start av nya insatser anordnas en hearing mellan myndigheten som söker medel, 
FoUiS och samordningsförbundet. Behov av att omformulera eller strukturera upp insatsens 
syfte och mål diskuteras. Vid beviljande av medel stämmer förbundet regelbundet av med 
insatsledarna att utvecklingen av insatsen håller sig inom uppsatta ramar och arbetar mot 
överenskommet mål och syfte. 

FoUiS föreslår en utvärderingsplan efter att ha träffat insatsägaren och 
samordningsförbundet. Utvärdering sker kontinuerligt genom möten mellan insatsledarna, 
FoU och samordningsförbundet. Slutrapport lämnas efter insatsens slut.  

Kanslipersonal sitter med i samtliga insatsers styrgrupper och deltar som adjungerande 
utifrån att vi är finansiärer.

Var sjätte månad lämnar RAR-finansierade insatser en lägesrapport och beskriver 
utvecklingen i insatserna, om de följer planen eller om det finns avvikelser. 

Vid beviljande av RAR-medel rapporteras samtliga deltagare i SUS. Det regleras i avtal som 
skrivs av förbundschefen och undertecknas av projektägaren. Nya insatsledare kallas till 
SUS-utbildning.
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Sammanställning av pågående och avslutade insatser under året

Insatser * Samverkansparter Insatsperiod

SIKTA I Region Sörmland, Försäkringskassan, Vingåker, Flen 
och Katrineholms kommun

2020-01-01 2022-12-31

NUVAS I Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen 2021-01-01 2022-06-30

Långa sjukfall S Försäkringskassan, Region Sörmland 2020-05-01 2022-04-30

Till anställning i 
byggbranschen

I Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen 2021-06-01 2022-12-31

Steg för steg mot arbete I Gnesta kommun, Arbetsförmedlingen 2021-05-01 2022-07-31

Steget före I Region Sörmland, Försäkringskassan 2020-10-01 2022-06-30

Nyttiga affärer 2.0 I Region Sörmland, Arbetsförmedlingen 2020-12-01 2022-11-30

Trappan mot arbete I Trosa kommun, Arbetsförmedlingen 2021-05-01 2023-05-01

Unga på väg I Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen 2021-06-01 2024-06-01

Slussen I Nyköpings kommun och Arbetsförmedlingen 2021-01-01 2023-02-28

KLARA I Arbetsförmedlingen, Flen, Eskilstuna, Oxelösund, 
Katrineholm och Vingåker

2020-01-01 2022-06-30

LIKES I Nyköping, Strängnäs, Katrineholm, Vingåker, 
Eskilstuna

2020-01-01 2022-10-31

Avslutade insatser * Samverkansparter Insatsperiod

Jämställd vård S Region Sörmland och Eskilstuna kommun 2020-10-01 2021-12-31

Rätt Insats 2.0 I Arbetsförmedlingen och Eskilstuna kommun 2019-10-01 2021-09-30

Processledare S Samtliga myndigheter 2014-01-01 2021-12-31

Hälsofrämjande etablering I Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen, Region 
Sörmland

2018-11-01 2021-03-31

Ungas lärande och etablering S Samtliga myndigheter 2021-02-01 2021-10-30 

Livslångt lärande S Samtliga myndigheter 2021-02-01 2021-10-30

* I = individinriktad insats, S = strukturinriktad insats

Individinriktade insatser
SIKTA (Samordnad Insats Koordinering Träning Arbete)
Insatsen SIKTA delas in i SIKTA-arbetsmarknad och SIKTA-unga. Verksamheten bedriver 
en arbetsförberedande rehabilitering för gruppen 18 - 65 som idag uppbär 
försörjningsstöd/sjukpenning/aktivitetsersättning och som bedöms vara i behov av och redo 
för aktuell insats. Inom ramen för SIKTA-unga ges målgruppen ett samordnat stöd.

NUVAS (Nyköpings Unga Vill Arbeta och Studera)
Insatsens målgrupp är unga vuxna, 19 24 år, som inte har en gymnasieexamen och saknar 
daglig aktivitet, sysselsättning och i förkommande fall kontakt med samhället 
överhuvudtaget. Genom uppsökande verksamhet identifieras deltagare som får stöd och 
coachning att närma sig en meningsfull aktivitet, studier eller arbete.
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Rättinsats 2.0
Insatsen avslutades 2021-09-30. Målet med insatsen var dels att finna en samverkansmodell 
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och dels att få försörjningsstödtagare, inskrivna 
på Arbetsförmedlingen att hitta en sysselsättning. Insatsen arbetade systematiskt med var 
och en av deltagarna genom att kartlägga och identifiera vilka behov de hade. När individuell 
planering hade gjorts arbetade insatsen utifrån metoden Supported Employment med att 
följa och stötta individen genom processen med målet sysselsättning.  

Steget före
Insatsen vill hitta ett sätt att möta unga vuxna med en högfungerande autism som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna väljs ut av Försäkringskassan. Insatsen kom till utifrån ett 
behov som uppmärksammades i en kartläggning från 201

autism hade svårigheter med att tillgodogöra sig de verksamheter som finns för dem. De 
-gruppbaserad kurs ALMA (The Autism Quality of Life CBT 

Method for Adult) erbjuds deltagarna. Kursen och behandlingen ger dem bättre kunskap om 
sin diagnos, social färdighetsträning och ökad psykisk hälsa.

Slussen
Målgruppen är främst individer som studerat på SFI under flera år utan progression. Det 
övergripande målet är att genom riktade stödinsatser ge deltagare bättre möjligheter att 
närma sig arbetsmarknaden och egenförsörjning. Syftet är att utveckla deltagarnas språk 
men även att individerna ska se sig själva som arbetande individer.

Nyttiga affärer 2.0
Insatsens ena syfte är att få personer som står långt från arbetsmarknaden att komma ut i 
sysselsättning. Det andra syftet är att stötta framväxten av fler livskraftiga sociala företag i 
Sörmland. Deltagare i projektet förbereds och rustas i så kallade Framtidsverkstäder där 
gruppaktiviteter varvas med individuell coachning. En matchning sker sedan mot något av de 
företag som ingår i Nyttiga affärers nätverk för sociala entreprenörer, där deltagare ges 
möjlighet att arbetsträna utifrån sin förmåga och kompetens.

Trappan mot arbete
Målet med insatsen är att via metoden Supported Employment ge individer verktyg och 
stöttning, motivering och vägledning så att individen utifrån sina egna förutsättningar får en 
ökad tilltro till sin egen förmåga att nå egen försörjning. Insatsen ska få flera individer med 
försörjningsstöd att bli självförsörjande och samtidigt ska fler lokala arbetsgivare med behov 
av arbetskraft tillgodosett genom samverkan.

Till anställning i byggbranschen 
Syftet med insatsen är att hitta och yrkesutbilda individer som står långt från 
arbetsmarknaden och som traditionellt är underrepresenterade, så som utlandsfödda, 
nyanlända och kvinnor, för en anställning inom byggbranschen. Inom ramen för insatsen 
genomförs en introduktionsutbildning för arbete i byggbranschen. Målet är en anställning 
som lärling antingen i ett socialt byggföretag eller direkt i ett byggföretag. 

Unga på väg 
Insatsens målgrupp är unga vuxna, 19 29 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS) och 
som kanske helt saknar kontakter med samhället. Genom förebyggande och uppsökande 
verksamhet identifierar insatsen målgruppen och ger dem stöd, hjälp och coachning vidare 
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till andra aktörer, med målet arbete eller studier. Insatsen hjälper unga vuxna att skapa en 
hållbar framtid och att de själva ska känna att de äger sin egen process.

Steg för steg mot arbete
Målet med insatsen är att bryta utanförskap med hjälp av arbete, handledning och studier 
och därmed öka individens möjlighet att bli självförsörjande. I insatsen ska man skapa en 
metod för kommunen att jobba kontinuerligt och strukturerat med anställningar i form av 
anställningsstöd.

Individinriktade ESF- insatser 
KLARA 
Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor med målet att utveckla och 
implementera en väl fungerande modell för integration. I arbetet med att ta fram modellen 
används hälsoskola, suggestopedisk språkträning, samhällsorientering, föräldrastöd, 
jobbskuggning, språkvän och föreningsmatchning. Sedan start har följeforskning bedrivits 
genom forskningscirklar.

LIKES 
Projektet bemöter två centrala samhällsutmaningar: arbetslöshet och personalbrist inom barn 
och äldreomsorg. Tillvägagångssättet är att skapa utbildningar som leder till assisterande 
servicejobb inom välfärdssektorn. Genom samverkan mellan arbetsgivare i behov av 
kompetent servicepersonal och medverkande kommuners vuxenutbildningsarrangörer, bidrar 
insatsen till sänkta trösklar in på arbetsmarknaden som ger personer som idag står utanför 
möjlighet att etablera sig.

Hälsofrämjande etablering
Ett nationellt projekt riktad till utrikesfödda i etableringsfasen på Arbetsförmedlingen som 
avslutades den 31 mars 2021. Syftet var att uppmärksamma ohälsa i målgruppen, arbeta för 
integration och för att stärka samverkan mellan medverkande organisationer. Förbundet var 
projektägare till ett delprojekt. I delprojektet samverkade Eskilstuna kommun, regionen och 
Arbetsförmedlingen. Personalen var samlokaliserad vilket gav mervärde i form av kunskaper 
om organisationerna och gemensam kartläggning av, syn på och bemötande av deltagarna. 

#KlarFramtid
I detta projekt är förbundet inte projektägare, det är Region Sörmland men förbundet sitter 
med i styrgruppen och medfinansierar projektet med en miljon kronor över fyra år. 
Målgrupp för projektet är ungdomar som varken arbetar eller studerar och ungdomar som 
riskerar att hoppa av gymnasiet. 

Strukturinriktade insatser
Långa Sjukfall
Insatsens målgrupp är de individer på utvalda vårdenheter som haft sjukpenning i minst ett 
år. Insatsen innebär fördjupad samverkan kring målgruppen, främst mellan 
rehabkoordinatorer och de fyra försäkringsutredare på Försäkringskassan som arbetar riktat 
mot utvalda vårdenheter och ansvarar för målgruppen. Insatsen innebär även en fördjupad 
dialog med samtliga parter i individens sjukskrivningsprocess, tex arbetsgivare och 
Arbetsförmedlingen. Den fördjupade samverkan som insatsen möjliggör syftar till att 
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individen ska få det stöd som krävs för att genom rätt insats nå rätt ersättning från rätt 
instans.

Jämställd vård i egen regi
Insatsen avslutades 2021-12-31. Målgruppen var kvinnor med beroendeproblematik. 
Insatsen använde tjänstedesign som metod. Tillsammans med cirka 15 kvinnor från 
målgruppen har man identifierat vilka behov som finns hos gruppen och därmed konstaterat 
utvecklingsområden och utveckla nya eller förändrade arbetssätt. Det övergripande målet var 
att målgruppens behov av vård och stöd skulle mötas av kompetenta vårdgivare med 
kunskap om målgruppens behov och därmed erbjuda adekvat stöd för målgruppen.  

Processledare
Insatsen har under året fortsatt vara ett administrativt stöd till samtliga LSG samt arbetat med 
att utveckla samverkan inom LSG och mellan LSG och samordningsförbundet. Under året 
har samtliga LSG beslutat om att införlivas i samordningsförbundets struktur.

Strukturinriktade ESF-insatser
Förstudier

Under året genomförde RAR två förstudier med medel från ESF. Förstudierna syftade till att 
skapa bättre behovsunderlag inför kommande utlysningar för mer välgrundade projekt i 
framtiden. I den ena, Ungas lärande och etablering, låg fokus på att förbereda satsningar för 
ungdomar i utanförskap vilket resulterade i projekt React EU Ung comeback. Projektets 
budget omfattar 23,5 miljoner kr. 

Den andra förstudien, Livslångt lärande, handlade om att förbereda kompetenshöjande 
insatser för anställda i offentlig och privat sektor och i den låg fokus på insamlande av lokala 
behov i länet samt mobilisering för ett framtida projekt om att sänka länets höga sjuktal.

Strukturinriktade insatser i form av föreläsningar och utbildningar
Åsa Kadowaki 
Den 20 september bjöd RAR in till ett webbinarium på temat sjukskrivningar med psykiatriker 
Åsa Kadowaki. Åsa är handledarutbildad och jobbar med såväl kognitiv beteendeterapi 
(KBT) som acceptance and commitment therapy (ACT). Webbinariet syftade till att väcka 
viktiga tankar om sjukt och friskt, medikalisering och betydelsen av samverkan i 
sjukskrivningsfrågan. 

Ingvar Nilsson 
Den 20 oktober föreläste nationalekonomen Ingvar Nilsson för oss och våra medlemmar. 
Ingvar forskar om ungas utanförskap utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och är 

ekonomiska incitament för att bryta socialt utanförskap genom tidiga insatser.  Han lyfte upp 
problematikeken med avsaknad av ett helhetsperspektiv när ungdomar är i kontakt med olika 
myndigheter. Avsaknad av denna helhetssyn, där olika delar en individens situation tas i 
beaktande, kan leda till att de olika myndigheters insatser blir mindre effektiva och i värsta 
fall kan motverka varandra.

BIP 
Den 11 maj anordnades ett webbinarium med Charlotte Liebak Hansen som är 
forskningschef på veksthusets forskningscenter i Danmark. Charlotte var ledare för det 
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uppmärksammade BIP-projektet som under åren 2011 2016 studerade cirka 
4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter i Danmark. BIP står för Beskæftigelses Indikator 
Projekt (på svenska: jobb/sysselsättningsindikator-projekt) och på webbinariet presenterades 
de intressanta resultaten. 
Den 27 oktober hölls en kickoff med fokus på införande av BIP-resultaten i RAR-finansierade 
insatser i Sörmland. Syftet var att fortsätta sprida kunskaper från BIP-projektet vidare för att 
det ska komma till nytta på individnivå. 

Horisontella kriterier
Horisontella kriterier är ett samlingsnamn på ett strukturerat arbete med jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering i ESF-finansierade projekt. Att arbeta med horisontella 
kriterier i projektets alla faser är ett krav från ESF och måste redovisas i såväl 
avstämningsrapport som i lägesrapporterna. I detta syfte erbjuder och anordnar 
samordningsförbundet skräddarsydda utbildningar i horisontella kriterier till både RAR-ägda 
projekt och projekt som ägs av någon av våra medlemmar. Under året har fyra utbildningar 
anordnats. 

Hälsoskola 
Under fyra dagar i februari ordnade RAR en kostnadsfri personalutbildning i att leda 
hälsoskola. Hälsoskola handlar om att förmedla hälsoinformation till grupper med 
utrikesfödda personer. Kulturella faktorer påverkar både hälsan och möten med sjukvården, 
och har relevans i frågan om jämlik hälsa i befolkningen. Hälsa och förmåga att hantera 
hälsa är också en viktig och på senare tid uppmärksammad faktor i integrations- och 
arbetsmarknadsetableringsprocessen. 

Deltagare i förbundets individinriktade insatser fördelat på kön, ålder 
och utbildningsbakgrund
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* Anledningen till att utbildningsbakgrund saknas i så stor omfattning är att många nyanlända i våra insatser 
saknar grundskoleutbildning eller har utbildning som är svår att tillämpa i Sverige.

Uppföljning och resultat av RAR-finansierade individinriktade 
insatser
Under året har 263 deltagare registrerats i individinriktade RAR-finansierade insatser, varav 
202 skrivits in som nya deltagare. Utöver dessa har 10 deltagare registrerats anonymt och 
kan därför inte räknas med i statistiken. Av dessa 263 har 156 deltagare registrerats som 
avslutade under året, varav 60 deltagare gått vidare till arbete eller studier. 

Nedan visas en uträkning som visar den samhällsekonomiska besparingen om dessa 60 
personer fortsätter vara självförsörjande på heltid under 1, 5, 10 år eller fram till pensionen. 
Om exempelvis dessa 60 personerna är fortsatt egenförsörjande under ett år så minskar 
samhällets kostnader med 8,5 miljoner kronor. 

Uträkningen baseras på ett schablonbelopp för offentlig försörjning vilket i Sörmland är 
142 000 kr per individ och år. Det är denna kostnad som minskar när individen blir 
självförsörjande.1

1 Företaget Statisticon har tagit fram ett schablonbelopp för Sörmland, vilket ligger på 142 000 kr per individ.  Schablonbeloppet 
är uträknat på statistik hämtad från SCB. Statistiken bygger kostnaden för offentlig försörjning inom länets kommuner. Varje 
ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som 
försörjs under ett helt år med full ersättning. Om exempelvis två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, slås dessa 
samman till en helårsekvivalent. Deltidsdagar är omräknade till hela dagar. Dagar med partiell ersättning är omräknade till hela 
dagar. 
För att erhålla antalet helårsekvivalenter divideras antal ersättningsdagar med 365.
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Uppföljning och resultat av individinriktade ESF-insatser
Projekten rapporterar antal deltagare och resultat till SCB. I Likes och KLARA skrevs 
sammanlagt 246 deltagare in under året och 179 deltagare avslutades. Av de som 
avslutades gick 63 vidare till arbete eller studier. Hälsofrämjande etablering hade inga 
deltagare under 2021 eftersom projektet övergick i en avslutningsfas i januari 2021, vilket 
innebär att skriva slutrapport.

* siffror för 63 deltagare i arbete

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser
I insatsen Långa sjukfall har 625 deltagare registrerats men som volyminsats, vilket betyder 
att vi inte kan se ett resultat av insatsen i betydelse av individuella framsteg.
Enligt uppgift från Försäkringskassan har 123 individer avslutat sitt sjukpenningärende och 
av dem har drygt 80% återfått sin arbetsförmåga eller övergått i annan ersättning från 
Försäkringskassan. Plan för avslut finns för 131 av de individer som fortfarande har ett 
pågående sjukfall. Samarbetet mellan försäkringsutredare och rehabkoordinatorer har 
utvecklats under året. Erfarenheterna från insatsen har spridits inom organisationerna. 

I våra föreläsningar och utbildningsinsatser har 560 personer registrerat sig som deltagare 
men det går inte att säga ett exakt antal eftersom flera delat länk eller suttit tillsammans. 

I insatsen Jämställd vård i egen regi har kunskap om målgruppens behov ökat och vården 
har anpassats därefter. Socialtjänstens och regionens vård utifrån denna kunskap erbjuda 
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stöd i ett tidigare skede än idag. Deltagarna ökar möjligheten till ett självständigt liv, ökad 
förmåga till självförsörjning och delaktighet i samhällslivet.

Gällande insatsen processledare är det svårt att redovisa resultat på grund av att insatsen 
har saknat en tydlig struktur och uppdragsbeskrivning från LSG. Med anledning av att det 
beslutades i slutet av året att alla tre LSG införlivas i RAR:s struktur.

1.4 Väsentliga personalförhållanden
RAR hade under 2021 sju anställda. 2,5 tjänster har arbetat för kansliet. 4,5 tjänster är 
finansierat med ESF-medel. En person har anställts under året och ingen har slutat. 
Förbundet hade totalt 7 sjukdagar 2021.

1.5 Förväntad utveckling
Reformeringen och förändrade anslag inom Arbetsförmedlingen har inneburit att fler individer 
hamnat utanför arbetsmarknaden och belastningen på kommunerna har ökat. 
Arbetslösheten förväntas minska under kommande år men antalet långtidsarbetslösa 
förväntas öka och de som hamnar i långtidsarbetslöshet står ännu längre från 
arbetsmarknaden än tidigare. För förbundet kommer det troligtvis att innebära ännu större 
utmaningar gällande mätbara resultat.

SKR har med anledning av arbetsförmedlingens omstrukturering uppmärksammat behovet 
av att Samordningsförbundens funktion och organisation skyndsamt ska ses över. En 
skrivelse har gått till regeringen med önskan om en översyn. Finsamlagen är gammal och 
mycket har hänt sedan lagen kom till. 

Sörmland har sedan länge haft höga sjukpenningtalen. Det är en parameter som hänger ihop 
med en rad faktorer såsom arbete och försörjningsmöjligheter, arbetsvillkor och arbetsmiljö, 
jämställdhet, utbildningsnivå och levnadsvanor. Samordningsförbundet har för avsikt att 
åstadkomma en gemensam satsning i länet och tanken är att möjliggöra det genom ett RAR-
ägt ESF-projekt. 

Men sjukskrivningsfrågans komplexitet ställer kvar på involvering av förbundets samtliga 
medlemmar och det tar lång tid att forma konkreta förslag och förankra på rätt nivåer. En 
projektplanering har påbörjats och en operativ arbetsgrupp ska mobiliseras för att 
konkretisera projektplaneringen. Det återstår en hel del förankringsarbete och dialoger för att 
definiera de olika parternas roller. 

Det nätverk som startades i samband med förstudierna ledde till att förbundet fick godkänt på 
en ESF -utlysning som syftar till att dämpa effekterna av covid för ungdomar mellan 16 24 år 
som varken arbetar eller studerar. Projektet påbörjades 1 januari 2022 och pågår till 30 april 
2023. Syftet är att de cirka 160 unga som kommer delta i projektet ska återgår till studier, 
klara fullgoda gymnasiebetyg, påbörja annan utbildning eller komma ut i arbete. Vi hoppas 
kunna bidra till att lindra de negativa effekterna av distansstudier för ungdomar.
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  2.0 Ekonomisk redogörelse 

2.1 Resultaträkning

Belopp i tkr. Not
2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetens intäkter 2 19 230 19 245

Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar

3 -21 904
0

-16 674
0

Verksamhetens resultat -2 674 2572

Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0
0

Resultat efter finansiella poster -2 674 2572

Extraordinära poster 0 0

Årets resultat -2 674 2572
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2.2 Balansräkning

Belopp i tkr. Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Korta fordringar 
Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank

4 506
0

11 853

1 137
250

8 500

Summa omsättningstillgångar 12 359 9 887

Summa tillgångar 12 359 9 887

Eget kapital, avsättningar och skulder
Ing eget kapital                                                                                                                       5 645                           3 072
Årets resultat                                                                                                                         -2 674                         2 572
Utg eget kapital                                                                                                                     2 971                             5 645

Skulder
Kortfristiga skulder 5,6 9 388 4 242

Eget kapital, avsättningar och skulder 12 359 9 887

Ansvarsförbindelser (Medel beslutade insatser) 16 942 28 066
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2.3 Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

-2 674
0

2572
0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -2 674 2 572

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning kortfristiga skulder

631
5 146

1 516
-1 561

Kassaflöde för den löpande verksamheten 3 103 2 527

Årets kassaflöde 3 103 2527

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut

8 750
11 853

6 223
8 750

2.4 Driftredovisning

Belopp tkr Utfall jan- dec 
2021

Aktuell budget 
jan- dec 2021

Avvikelse ut-
fall budget

Bokslut helår
2020

Nettokostnad    -21 904 - 23 937 -2 033 -16 674

Nettointäkt                  19 230 19 035 195 16 000

Resultat -2 674 -4 902 1 728 2 572

Utgående eget kapital                   2 971 1 242 1 729 5 644

Likvida medel                 11 853 8 876 2 977 8 750

Kommentar väsentliga avvikelser.
2021 gjorde förbundet ett resultat på -2,7 miljoner kr. Minusresultatet är i enlighet med 
budget då förbundet hade ett ingående eget kapital på 5,6 miljoner kr och hade därmed 
möjlighet att budgetera över tilldelningen från medlemmarna på 16 miljoner kr. Tillsammans 
med medel från ESF hade förbundet ca 24,7 miljoner kr i medel för 2021.
Det utgående egna kapitalet för 2021 var på ca 2,9 miljoner kr.

Inför 2021 hade förbundet beviljat medel för totalt 28 mkr för perioden 2021-2023. Utgående 
beviljade medel för 2021 var 16,9 miljoner kr.
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Inga väsentliga förändringar har skett på intäktssidan jämfört med budget. Kostnaderna har 
dock varit lägre än budgeterat. Styrelsen har haft lägre kostnader. Mycket beroende på att 
mötena har förts digitalt. För kansliet har personalkostnaderna hållit sig inom budget. 
Kostnader för lokaler har varit lägre på grund av renovering och därmed har ingen hyra utgått 
under den tiden. Administrationskostnaderna har varit något högre än budgeterat i samband 
med flytten.

Kostnaderna för insatser var nästan 2 miljoner kr lägre än budgeterat. Det beror på att flera 
insatser kom i gång senare än tänkt samt att flera insatser fakturerat lägre än budget. Dessa 
kostnader flyttas till nästkommande år.
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2.5 Noter

Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter
2021 2020

Driftbidrag från staten 8000 8000
Driftbidrag från landsting/region 4000 4000
Driftbidrag från länets Kommuner 4000 4000
EU-medel och andra bidrag 3213 3210
Övriga intäkter 16 35
Summa 19 230 19 245

Not 3. Verksamhetens kostnader
2021 2020

Styrelse     367               317
Kansli 3 230            3 690
Samverkansinsatser         4                 79
Utvärdering     590               537
ESF-stöd 3 983            4 095
RAR-insatser 13 731            7 957
Årets kostnader 21 905          16 674

RAR-insatser Budget Utfall Förbrukningskvot mot 
                                   budget

SIKTA 2 828 2 837 100%
Långa Sjukfall 2 400 2 390 100%
Rättinsats 2.0 1 650 1 216 74%
Jämställd vård    452    306 68%
NUVAS 1 192 1 037 87%
Steget före    808    718 89%
Slussen 1 860 1 717 92%
Nyttiga affärer 2.0 1 000    746 75%
Trappan mot arbete    351    373 106%
Till anställning i byggbranchen   795    589 74%
Unga på väg 1 070    741 69%
Steg för steg    549    317 58%
Summa RAR-insatser 14 955 12 987 89%
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Not 4. Fordringar
2021-12-31 2000-12-31

Kundfordringar   66           571
Skattefordringar 433           357
Förutb försäkringspremier    2              2 
Interimsfordringar    5          207 
Summa Fordringar 506        1 137

Not 5. Kortfristiga skulder
      2021-12-31 2020-12-31

Leverantörsskulder                                                                 4 123           2 360
Personalens skatter och avgifter                                               -989           1 438
Summa Kortfristiga skulder 5 112           3 798

Not 6. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
      2021-12-31 2020-12-31
Övr uppl kostn/förut int                                                                 1 640           438
ESF-projekt                                              2 636               6
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 276           444
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3.0 Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av 
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse).

Datum: 2022-03-18

Jacob Sandgren Inger Jerneborg Glimne
Ordförande 1:a Vice ordförande

Ulrika Truedsson Sam Farsani
2:a vice ordförande Ledamot

Oleg Kosovic Helena Koch
Ledamot Ledamot

Daniel Ljungkvist Marie Svensson
Ledamot Ledamot

Robert Skoglund Linus Fogel
Ledamot Ledamot

Maj-Britt Magnusson Carina Wallin
Ledamot Ledamot
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Bilagor
Mål- och inriktningsplan 2022 2026
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Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se
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Datum

2022-06-07
Vår beteckning

KS/2022:191 - 1.4.1 - Mål-
och ekonomistyrning

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Matilda Johansson
Handläggare telefon

0150-570 18
Handläggare e-post

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Fastställande av 2023 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR i
Sörmlands budget för år 2023 samt att kommunens medlemsinsats på 458 854 kronor
beaktas i kommande budgetprocess för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands kommuner,
region Sörmland och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan mellan
myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad
rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 procent av finansieringen, Region
Sörmland för 25 procent och resterande 25 procent fördelas mellan medlemskommunerna.

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos medlemskommunerna
rörande fastställande av 2023 års budget. Budgeten följer samma fördelningsprinciper som
tidigare. Förbundets budget för år 2023 är sammanlagt 16 miljoner kronor, det vill säga
samma nivå som för 2022.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 458 854 kronor. Summan är,
liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1
november 2021.

Ärendets handlingar
Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Matilda Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet RAR i Sörmland
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Till samordningsförbundets medlemmar fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2023 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland
Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 18 mars 2022 för att presentera 
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, 
samma nivå som 2022. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, 
som tidigare år till respektive medlem.

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2023 ska uppgå till 16 
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2023 i 
enlighet med nedanstående tabell.

Fördelning av 
medlemsavgifter per inv 
16-64 år (per 1 nov 2021 
SCB). Antal inv Andel kr/år 2023 kr/kvartal

Huvudman

Vingåker 5 044 3% 115 636 28 909

Gnesta 6 519 4% 149 452 37 363

Nyköping 32 890 19% 754 021 188 505

Oxelösund 6 527 4% 149 635 37 409

Flen 8 739 5% 200 346 50 087

Katrineholm 20 015 11% 458 854 114 714

Eskilstuna 64 733 37% 1 484 038 371 010

Strängnäs 21 841 13% 500 716 125 179

Trosa 8 170 5% 187 302 46 825

Summa kommuner 174 478 100% 4 000 000 1 000 000

Kommuner 25% 4 000 000 1 000 000

Region Sörmland 25% 4 000 000 1 000 000

Staten 50% 8 000 000 2 000 000

Totalt 16 000 000 4 000 000

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Charlotta Skålén 
Förbundschef
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Mottagare:

Vår handläggare

Anna Marnell
Handläggare telefon

0150-570 04
Handläggare e-post

Anna.Marnell@katrineholm.se

Uppföljning av kommunplan 2019-2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunplan 2019-2022, lägger den till
handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
I januari 2019 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet
Attraktion och livskvalitet – Kommunplan 2019-2022 i enlighet med styrsystemet för
Katrineholms kommun. Kommunplanen är ett av de viktigaste instrumenten för den
politiska mål- och resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna. Tillsammans med
Vision 2025 och översiktsplanen visar kommunplanen den långsiktiga inriktningen för
kommunens övergripande planering.

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden.
Texterna i kommunplanen innehåller även ett stort antal uppdrag till kommunens
verksamheter. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer
med budget, för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala
bolagen. Den ligger även till grund för den årliga uppföljningen i delårsrapporter och
årsredovisningar.

Utöver den årliga uppföljningen utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och
slutet av mandatperioden. Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att
verkställa de politiska ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag för planering
och prioritering både för återstoden av mandatperioden och inför kommande
mandatperiod.

I denna uppföljning redovisas en aktuell bedömning av målen och uppdragen i kommun-
planen per månadsskiftet maj/juni 2022, det vill säga mot slutet av mandatperioden.

Av de 51 resultatmålen i kommunplanen bedöms 28 vara uppnådda, 21 delvis uppnådda
och 2 ej uppnådda. Av de 150 uppdragen bedöms 114 vara genomförda och 36 pågående.

Kommunplanen 2019-2022 kommer att följas upp även i delårsrapporten och
årsredovisningen för 2022.

Ärendets handlingar
Uppföljning kommunplan 2019-2022
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Ärendebeskrivning
Resultatmålen i kommunplanen följs årligen upp i delårsrapporter och årsredovisningar
under mandatperioden. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen har indikatorer med
koppling till resultatmålen fastställts. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag.
Varje nämnd/bolag gör i sin årsredovisning en bedömning av den egna verksamhetens
bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. I kommunens övergripande årsredovisning
anges en samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunen som helhet. Bedömningen
görs med stöd av indikatorerna samt annan relevant information.

Till den särskilda uppföljningen av kommunplanen har kommunens ledningsgrupp gjort en
samlad bedömning av utvecklingen för resultatmålen under hela mandatperioden.
Uppföljningen som baseras på årsredovisningarna för 2019, 2020 och 2021 kompletterat
med en aktuell bedömning i månadsskiftet maj/juni 2022. Underlaget har i vissa delar
uppdaterats utifrån aktuell statistik som blivit tillgänglig under våren 2022. Utgångspunkten
för bedömningen är hur resultaten har utvecklats under hela mandatperioden, det vill säga
från januari 2019 till och med maj 2022, i jämförelse med 2018.

Gällande uppdragen i kommunplanen gjorde ledningsgruppen en uppföljning av hur långt
arbetet kommit i samband med halvtidsuppföljningen av kommunplanen som
presenterades i maj 2021. I samband med tertialrapporten 2022 har uppdragen följts upp
på nytt.

Förvaltningens bedömning
Kommunplanen infördes som en ny form av styrdokument i Katrineholms kommun i
samband med att kommunfullmäktige fattande beslut om kommunens styrsystem i januari
2010. Kommunplan 2019-2022, som togs fram efter valet 2018, är således den tredje i sitt
slag i Katrineholms kommun.

Från och med Kommunplan 2015-2018 har kommunplanen även innehållit övergripande
mål och resultatmål för hela mandatperioden. Dessa mål har lyfts in i kommunens årliga
övergripande planer med budget och där fördelats på nämnder och bolag. Resultatmålen
har sedan följts upp i samband med kommunens delårsrapporter och årsredovisningar
med stöd av indikatorer som fastställts i kommunens övergripande plan med budget.

En av målsättningarna vid framtagandet av kommunens styrsystem var att få en ökad
långsiktighet i planeringen. Kommunplanen har haft stor betydelse för detta, genom att den
på ett tydligt sätt har legat till grund för både planering och uppföljning under hela
mandatperioden. Att kommunplanen även innehåller övergripande mål och resultatmål
som har gällt under hela mandatperioden har ytterligare stärkt långsiktigheten och
tydligheten i kommunens styrning. Genom de särskilda uppföljningarna av kommunplanen
i mitten och slutet av mandatperioden har också de uppdrag som framgår av texterna i
kommunplanen fått ökat fokus i styrningen.

Den sammantagna bedömningen är att kommunplanen har varit ett mycket styrande
inriktningsdokument. Genom kommunplanen har den politiska styrningen av kommunen
fått stort genomslag i verksamheterna och långsiktigheten i planeringen ökat.
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Inledning 
I januari 2019 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet Attraktion 
och livskvalitet  Kommunplan 2019-2022 i enlighet med styrsystemet för Katrineholms kommun. 
Kommunplanen är ett av de viktigaste instrumenten för den politiska mål- och resultatstyrningen av 
de kommunala verksamheterna. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar kommun-
planen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. 

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. Texterna i 
kommunplanen innehåller även ett stort antal uppdrag till kommunens verksamheter. Kommun-
planen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer med budget, för nämndernas 
planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala bolagen. Den ligger även till grund för 
den årliga uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningar. 

Uppföljning av kommunplanen 
Utöver den årliga uppföljningen utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av 
mandatperioden. Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de 
politiska ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag för planering och prioritering både 
för återstoden av mandatperioden och inför kommande mandatperiod. 

I denna uppföljning redovisas en aktuell bedömning av målen och uppdragen i kommunplanen per 
månadsskiftet maj/juni 2022, det vill säga mot slutet av mandatperioden. Sammanställningen 
innehåller dels en bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålen i kommunplanen, dels en 
bedömning av de uppdrag som framgår av texterna i kommunplanen.  

Kommunplanen 2019-2022 kommer att följas upp även i delårsrapporten och årsredovisningen för 
2022. 

Hur har uppföljningen gjorts? 

Resultatmål 
Resultatmålen i kommunplanen följs årligen upp i delårsrapporter och årsredovisningar. Flertalet 
resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör i sin årsredovisning en 
bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. I kommunens 
övergripande årsredovisning anges en samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunen som 
helhet. Bedömningen görs med stöd av indikatorer samt annan relevant information.  

Till den särskilda uppföljningen av kommunplanen har kommunens ledningsgrupp gjort en samlad 
bedömning av utvecklingen för resultatmålen under hela mandatperioden. Uppföljningen som 
baseras på årsredovisningarna för 2019, 2020 och 2021 har kompletterats med en aktuell 
bedömning i månadsskiftet maj/juni 2022. Utgångspunkten för bedömningen är hur resultaten har 
utvecklats under hela mandatperioden, det vill säga från januari 2019 till och med maj 2022, i 
jämförelse med 2018.  

Bedömningen har gjorts med stöd av de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. Utfallet 
för indikatorerna har i vissa fall uppdaterats utifrån aktuell statistik som blivit tillgänglig under våren 
2022. Indikatorerna redovisas i bilaga. 
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Följande symboler används i redovisningen av resultatmålen: 

   Uppnås eller överträffas

   Uppnås delvis

   Uppnås inte

Grön markering anges om resultatmålet bedöms nås eller överträffas. För att grön markering ska 
anges är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling. 
Där så är relevant ska bedömningen av måluppfyllelsen vara genusmedveten. Det innebär att 
indikatorerna som är kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling för båda könen för att 
grön markering ska anges.

Gul markering innebär att resultatmålet bedöms uppnås delvis. Gul markering anges om vissa 
indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling ses endast för 
ett av könen.

Röd markering innebär att resultatmålet inte nås och att avvikelsen bedöms vara större eller av mer 
allvarlig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt anges röd markering även om en enstaka 
indikator visar en positiv utveckling; dvs. målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått.

Uppdrag
Kommunplanen för mandatperioden innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även 
uppdrag. En uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen gjordes 
av ledningsgruppen i halvtidsuppföljningen av kommunplanen som presenterades i maj 2021.
I samband med tertialrapporten 2022 har uppdragen följts upp på nytt.

Följande symboler används i redovisningen av uppdrag i kommunplanen:

  Ej påbörjat
  Pågår
  Genomfört
  Ej genomfört

Vissa uppdrag har karaktären av löpande verksamhet som kommer pågå hela mandatperioden ut. 
Den aktuella bedömningen visar då hur uppdraget hittills har genomförts. Grönt behöver därför inte 
tolkas som att arbetet med uppdraget är avslutat.
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Samlad bild 
Resultatmålen 
Totalt finns det 51 resultatmål i kommunplanen. Den aktuella bedömningen av resultatmålen 
fördelar sig på följande sätt: 

 

Uppdragen 
Totalt är det 150 uppdrag från kommunplanen som följs upp. Den aktuella bedömningen av 
uppdragen fördelar sig på följande sätt:  

 
Nedan redovisas och kommenteras bedömningen av resultatmål och uppdrag för varje 
övergripande mål i kommunplanen.

55%

41%

4%

Uppnås/överträffas

Uppnås delvis

Uppnås inte

24%

76%

Ej påbörjat

Pågår

Genomfört

Ej genomfört



Bedömning av mål och uppdrag
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Bedömning av resultatmål

Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Invånarantalet ska öka 
till minst 35 500 personer 
vid mandatperiodens slut
KS, BMN

34 672 invånare per 31 mars 2022.

Invånarantalet ökade med 205 personer 2019 och 10 personer 2020 men minskade
med 1 person 2021 och med 92 personer första kvartalet 2022.

Tretton detaljplaner som möjliggör totalt 230 nya bostäder har vunnit laga kraft
sedan 2019

Planerad nybyggnation av cirka 400 bostäder under perioden 2022-2024, under 
förutsättning att detaljplaner vinner laga kraft

Pågående arbete med nya översiktsplanen

Utveckling av platsvarumärke i samverkan med +Katrineholm

Förbättrat 
företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

Kommunens sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs undersökning har ökat 
till 3,9, dvs. något högre än 2018 och nära målet 4,0.

Förbättrat resultat i SKR/SBA:s mätning av företagens bedömning av kommunens 
service i myndighetsutövning 

Ökad nöjdhet enligt KIAB:s kundundersökning

Under pandemin togs ett stödpaket för det lokala näringslivet fram, med bland 
annat möjlighet till anstånd med hyreskostnader och kommunala avgifter

Färre företagsbesök under pandemin även om olika koncept för att träffas digitalt 
har prövats

Projektet Kompetens inför framtiden som under pandemin stärker kompetensen hos 
permitterade, varslade eller anställda i företag inom industribranschen genom 
utbildningsinsatser

Växande och breddat 
näringsliv
KS

Ökat nyföretagande

Flera nya detaljplaner som främjar utvecklingen av befintligt näringsliv, möjliggör 
nya företagsetableringar samt bidrar till fler arbetstillfällen

Projektering och anläggning av infrastruktur och säljbara ytor för exploatering på 
mark avsedd för företagande

Etablering av näringsfrämjande verksamheter

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Kontinuerligt arbete med att stärka företagsamheten bland unga i samverkan med 
UF och andra aktörer

Arbete med entreprenörskap i skolan 

Liten ökning av andelen elever som driver UF-företag på gymnasieskolan

Entreprenörskapsutbildning för unga som alternativ till kommunalt feriearbete

Fler arbetstillfällen
KS

Flera nya detaljplaner som främjar utvecklingen av befintligt näringsliv, möjliggör 
nya företagsetableringar samt bidrar till fler arbetstillfällen

För att bedöma om det har blivit fler arbetstillfällen används måttet 
förvärvsarbetande dagbefolkning, som ökade mellan 2018 och 2019. Därefter 
skedde en marginell nedgång 2020, vilket troligen var en effekt av pandemin. 
Statistik för 2021 och 2022 har inte publicerats än.
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Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB

Insatser för att främja utveckling av befintligt näringsliv och nyetableringar av 
företag

Arbetsmarknadsläget försämrades till följd av pandemin men under 2021 minskade 
den totala arbetslösheten igen och är nu lägre än 2018.

Aktivt arbete inom hela kommunorganisationen för att ta emot fler ungdomar, 
studerande och arbetssökande för feriearbeten, utbildningstjänster, yrkespraktik 
och olika former av åtgärdsanställningar 

ESF-projekten MIKA, MIKA YB samt Kompetens inför framtiden

Utökad satsning på feriearbeten och tillfälliga jobb för unga genom riktade 
statsbidrag

Uppsökande arbete genom kommunala aktivitetsansvaret och projektet 
#klarframtid för att motverka avhopp från gymnasiet och aktivera ungdomar upp till 
20 år som inte är inskrivna i gymnasieskolan

Ökad övergång från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning
SOCN, VIAN

Minskat antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd

Minskad andel barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd

Satsningar på aktivt försörjningsstöd och konvertering av försörjningsstöd till 
anställningar

Två pågående arbetsmarknadsprojekt för försörjningsstödstagare; KLARA som riktas
till utrikesfödda kvinnor och LIKES med fokus på utbildning inom barnomsorg/fritids

Medverkan i SIKTA, en verksamhet med arbetsförberedande rehabilitering för att 
öka möjligheten att komma ut i arbetslivet.

Minskade kostnader för 
utbetalt försörjningsstöd
SOCN

Den totala årskostnaden för utbetalt försörjningsstöd har minskat med ca 7 mkr 
jämfört med 2018

Omfattande åtgärder för att öka övergången till egen försörjning

Översyn av ersättningsnivåer

Insatser för att minska felaktiga utbetalningar

Uppföljning av uppdrag

Uppdrag Kommentar

Garantera alla ungdomar 
möjlighet till sommarjobb 
minst en sommar under 
gymnasietiden

Alla ungdomar har erbjudits feriearbete sommaren efter år ett på gymnasiet

Tillfälliga statliga medel har möjliggjort extrasatsningar på sommarjobb och tillfälliga 
ungdomsjobb för en utvidgad målgrupp somrarna 2020-2022

Omfattande insatser för att skapa platser då en del verksamheter inte kunnat ta 
emot feriearbetare under pandemin

En handledarutbildning tas fram och utvecklas under 2022 för att kvalitetssäkra 
mottagandet, en första pilotomgång är genomförd inom service- och 
teknikförvaltningen

Skapa möjligheter att 
kombinera yrkesutbildning 
med språkutbildning och 
arbete eller praktik för 
personer med otillräckliga 
kunskaper i svenska

Möjligheten att kombinera yrkesinriktad utbildning på komvux med studier i sfi har 
prövats men efterfrågan har varit låg, troligen på grund av att många sfi-elever ser 
det som ett för stort studieåtagande

Inom ESF-projektet LIKES har en utbildningssatsning med inriktning mot barn och 
fritid genomförts för deltagare i arbetsmarknadsåtgärder, där teori varvats med 
praktik för att ge kompetens att kunna arbeta som till exempel vikarie, men också 
motivera till fortsatta studier

ESF-projekten MIKA och MIKA YB syftar till att genom praktik och kompletterande 
yrkesutbildning tillvarata och utveckla kompetenser för att öka personal till 
bristyrken såsom kockar, kockassistenter och lokalvårdare

Under projektperioden för MIKA 2018-2020 deltog 45 personer varav hälften fick en 
anställning eller påbörjade studier och 35 procent inte längre uppbär 
försörjningsstöd

MIKA YB, som pågår 2020-2022, innehåller individuellt anpassad yrkesutbildning 
samt framtagande och genomförande av en handledarutbildning
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Uppdrag Kommentar

Pröva att ställa krav på 
mottagande av praktikanter i 
lämpliga upphandlingar

Mottagande av praktikanter har lagts till i rutinbeskrivning för upphandling

Krav har ställts och prövas nu i samarbete mellan leverantörer och Viadidakt

Ta fram en strategi för 
platsmarknadsföring

En förstudie har genomförts

Konsultstöd inom platsattraktion har upphandlats och arbetet påbörjades i maj 
2022

Examensarbete via Berghs School of Communications, för att få fler att upptäcka 
och besöka Katrineholm och i förlängningen bosätta sig i kommunen

Intern samverkan kopplat till arbetet med Framtidsplan 2050, till exempel kring 
flyttanalys

Samarbete med Plus Katrineholm

Konvertera försörjningsstöd 
till anställningar genom 
särskilda tjänster

I samverkan mellan Viadidakt och socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker 
pågår ett arbete för att konvertera försörjningsstöd till anställningar, som innebär 
att kommunens kostnad för individens försörjningsstöd växlas mot att betala 
mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens lönesubvention

Arbetssättet ger individen arbete, lön och möjlighet gå med i a-kassan samtidigt som 
kostnaderna för försörjningsstöd minskar

Under perioden 2020 till och med april 2022 har försörjningsstöd konverterats till 
anställningar för sammanlagt ca 50 individer

Korta handläggningstiderna 
genom ökad digitalisering

Digitalisering av flera processer inom bland annat nämndadministration, ekonomi, 
personal och bygglov, införande av flera e-tjänster samt övergången till O365 har 
inneburit en snabbare och effektivare hantering, vilket har påverkat 
handläggningstiderna positivt

Utveckling av GIS, kartan på webben och en intern karta har också reducerat 
handläggningstiderna

Fånga upp företagens behov 
genom företagsbesök

Företagsbesök genomförs regelbundet

Under pandemin kunde besök inte genomföras i samma utsträckning som tidigare 
år men olika former av digitala mötesformer prövades

Verka för nyetablering av fler 
handelsmöjligheter i hela 
kommunen, såväl i centrum 
och vid infarterna som på 
landsbygden

Gällande Centrum sker detta genom Citysamverkan, i övrigt genom proaktivt arbete 
gällande etableringar

Nya detaljplaner har tagits fram för handel, industri och logistik

Förprojektering är klar för infrastruktur och kvartersmark för handel, logistik och 
små industri/företagande vid Lövåsen-Finntorp, iordningställande av gata och VA 
samt ytbearbetning av verksamhetsmark till försäljning beräknas bli klart till slutet 
av 2022

Detaljplanen Lövåsen-Uppsala beräknas vinna laga kraft under våren 2022 och ger 
utökade möjligheter för handel och drivmedel

Utreda möjligheter att 
etablera ett Katrineholm 
Business & Science Center 
med sikte på tjänste- och 
techföretag, där alla 
företagsstödjande aktörer 
kan samlas

Utredning pågår i samverkan med Region Sörmland

Privat aktör har öppnat co-working space som kan fylla delar av funktionen

Utreda möjligheter att 
etablera ett MakersSpace i 
samverkan mellan 
kommunen, näringsliv, 
föreningsliv och 
studieförbund, för att 
stimulera innovation och 
kreativitet

Projekt på väg att startas för att utreda möjlig vidareutveckling av KomTeks 
Makerspace
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Attraktiva boende- & livsmiljöer

Bedömning av resultatmål

Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Fler bostäder, med 
variation mellan olika 
bostadstyper och 
upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB

Tretton detaljplaner har vunnit laga kraft, som möjliggör ca 230 nya bostäder med 
variation av olika bostadstyper och upplåtelseformer

Sedan 1 jan 2019 har 94 nya KFAB-lägenheter tillskapats genom nybyggnation eller 
omvandling

Planerad nybyggnation av cirka 400 bostäder under perioden 2022-2024, under 
förutsättning att detaljplaner vinner laga kraft

Effektivisering och digitalisering av planprocessen

Pågående arbete med nya översiktsplanen

Tryggare offentliga 
miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, VSR

Trygghets- och säkerhetsarbetet har strukturerats och metoden EST (Effektiv 
samordning för trygghet) har implementerats för löpande informationsinsamling, 
analys och åtgärder

BROSK har ombildats till Rådet för trygghet och säkerhet

Samverkansöverenskommelser med polisen 

Många satsningar och brett löpande arbete med fokus på trygga och säkra 
utemiljöer, till exempel genom förbättrad belysning, anpassad växtlighet, fortsatt 
satsning på offentlig konst samt övervakningskameror

Säkerhetsbesiktning, reparationer och förbättringar av kommunens lekplatser. 

Riktad satsning på ökad trygghet för barn och unga, både i skolan och på fritiden,
genom bland annat trygghetsvärdar, intensifierat fältarbete och ökad samverkan

Reviderad risk- och sårbarhetsanalys

Samarbete mellan Västra Sörmlands Räddningstjänst och Räddningstjänsten Östra 
Götaland (RTÖG) har gett en mer flexibel och resursstark operativ förmåga

Infrastrukturinvesteringar för ökad trafiksäkerhet för cykel- och gångtrafikanter

Anpassning av kommunens verksamheter för att minska risken för smittspridning 
under pandemin

Resandet med cykel och 
till fots ska öka
KS, STN

Infrastukturinvesteringar i form av säkra GCM-passager (gång-, cykel- och 
mopedpassager), nya gång- och cykelbanor, bättre belysning, bättre 
cykelparkeringsmöjligheter samt skyltning/vägvisning för det centrala cykelvägnätet

Tävlingen Gå och cykla till skolan har genomförts årligen

Kommunen har deltagit i projektet Cykelsamverkan Sörmland med delprojekten 
cykelvänlig arbetsplats, vintercyklist och testcyklist samt kampanjen Hälsotrampet

Test av sopsaltning som metod för vinterväghållning av GC-banor

Resandet med buss och 
tåg ska öka
KS

Under 2019 ökade bussresandet både i staden och på landsbygden

Pandemin ledde till en kraftig minskning av resandet då allmänheten uppmanades 
att undvika kollektivtrafiken

Förutsättningarna för pendling med tåg har förbättrats genom fler tågavgångar 
både per dygn och under rusningstid.

Satsningar på avgiftsfria lågtrafiksresor för 65+ sommaren 2019 samt ett år från och 
med 23 maj 2022

Satsningar på avgiftsfria resor för skolungdomar sommarloven 2019 och 2022

Förbättrad standard på 
gator, vägar, gång- och 
cykelvägar
KS, STN

Flera stora infrastrukturinvesteringar har färdigställts, bland annat omvandlingen av 
den tidigare genomfarten samt ett antal nya cirkulationsplatser

Arbete med drift, underhåll och asfaltsbeläggning har genomförts enligt plan och 
har prioriterats med fokus på trafiksäkerhet för gående och cyklister

Sedan 1 jan 2019 har 34 säkra GCM-passager (gång-, cykel- och mopedpassager) 
byggts, vilket innebär nollvisionens etappmål har uppnåtts



10(52)

Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Alla katrineholmare ska 
erbjudas fiberbaserat 
bredband senast 2020
KS

Omfattande insatser för att nå ut med erbjudande om fiberbaserat bredband till 
samtliga hushåll

Ökad andel hushåll med tillgång till fiberbaserat bredband, både i tätort och på 
landsbygden

Per oktober 2021 uppgick andelen hushåll som har möjlighet att ansluta sig till 
fiberbaserat bredband till 98,4 procent

Uppföljning av uppdrag

Uppdrag Kommentar

Bygga en gång- och 
cykelbana från Bie till 
Katrineholm

Trafikverket bygger gång- och cykelväg i samband med ombyggnaden av väg 56 till 
2+1 med mitträcke mellan Katrineholm-Bie-Alberga, som enligt gällande tidsplan blir 
klar 2024

Uppdraget anses genomfört då kommunen inte kan påverka tidsplanen

Bygga om den gamla 
genomfartsleden till en 
trevlig och välkomnande 
stadsgata

Arbetet har färdigställts, endast smärre justeringar återstår

Utreda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik i Julita 
mellan Äsköping och kyrkan

Kommunen har lyft behovet, ligger hos Region Sörmland att besluta om

Bygga ihop Sportcentrum 
och centrum med ett tydligt 
och attraktivt stråk

Ny gång- och cykelväg med belysning genom Backavallen har anlagts som en del i 
ett utpekat stråk för gång- och cykeltrafik mellan Sportcentrum och centrum

Stråket till och från Sportcentrum, liksom övriga stora gång- och cykelstråk i 
Katrineholm, är skyltade så att invånare och besökare på ett snabbt och säkert kan 
ta sig till och från viktiga besöksmål

Förbättra gång- och 
cykelstråket längs 
Kyrkogårdsvägen

Avstängningen av Laxmans väg för motorfordonstrafik har utvärderats och beslutats 
vara permanent

Åtgärden har kraftigt minskat biltrafiken på Kyrkogårdsvägen och på så sätt 
förbättrat förutsättningarna för gång- och cykeltrafik

Utreda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik från 
Strångsjö till gamla 
Katrineholmsvägen

Kommunen har utrett frågan, ligger hos Region Sörmland att besluta om

Införa fartdämpande 
åtgärder där det behövs, 
särskilt vid förskolor och 
skolor och andra viktiga stråk 
där många går eller cyklar

Åtgärder görs löpande, åren 2019-2021 byggdes 34 säkra GCM-passager (gång-, 
cykel- och mopedpassager)

Utveckla Stadsparken I samband med ombyggnationen av stråket har entrén till parken från Vasavägen 
öppnats upp och fått en attraktivare inramning

Servering och lekplats har rustats upp

Bygga och rusta upp 
lekplatser

Ny strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun är framtagen och 
beslutad

Årlig översyn och säkerhetsbesiktning av samtliga lekplatser, som ligger till grund för 
prioritering av åtgärder

Vid större upprustningar byggs lekplatserna om till tillgänglighetsanpassade 
mötesplatser med sittplatser och grillplatser, till exempel i Strångsjö, Forssjö, 
Björkvik och Sköldinge

Lekplatsen i Sveaparken har moderniserats

Anlägga en minneslund/ 
begravningsplats för husdjur 
vid kanten av Gatstuberg

En minneslund/begravningsplats för husdjur är anlagd vid Gatstuberg
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Uppdrag Kommentar

Fortsätta satsningen på 
offentlig konst

Ett flertal konstnärliga gestaltningsprojekt har genomförts i stadsrummet och vid 
nybyggnationer

Skapa förutsättningar för 
naturliga mötesplatser i 
kransorterna och göra det 
lättare att ta del av 
kulturutbudet och offentlig 
konst

Lyckliga Gatorna har bedrivit lovaktiviteter för barn och unga i kransorterna

En satsning på offentlig konst i form av en stor muralmålning i Valla

Planering pågår för genomförande av kulturkvällar på filialbiblioteken

Förutsättningar för att skapa mer-öppet på biblioteksfilialen i Sköldinge utreds 

Utreda kollektivtrafiken på 
landsbygden, bland annat 
när det gäller möjligheter till 
nya och alternativa 
trafiklösningar

Årlig översyn av trafiklinjerna sker tillsammans med Region Sörmland

Ny trafiklinje till Kronfågel i Valla samt utökad linje till Julita Gård sommartid

Alternativa trafiklösningar utreds 2022

Utöka skyltning och 
information om turistmål för 
att landsbygden ska bli mer 
tillgänglig

Plus Katrineholm som ansvarar för frågan bedömer att nödvändiga åtgärder är 
genomförda, privata aktörer ansvar för sin egen skyltning

Digital information finns på Visit Katrineholm

Genomföra 
tillgänglighetsinventeringar

Tillgänglighetsinventeringar görs löpande

Tillsyn och åtgärder i centrum genomfördes under 2021

Gällande service- och teknikförvaltningens fastigheter och anläggningar genomförs 
och dokumenteras tillgänglighetsinventeringar vid årliga besiktningar, insatser och 
åtgärder vidtas vid behov

KFAB ska bidra med nya 
bostäder

Sedan 1 jan 2019 har 94 nya KFAB-lägenheter tillskapats genom nybyggnation eller 
omvandling

Öka tillgängligheten till 
kommunala lokaler

Sker löpande i samverkan med KFAB, åtgärder prioriteras och utförs efter behov

Exempel på utförda åtgärder: förbättrad skyltning och ledstråk i Kulturhuset Ängeln, 
ny ramp vid badplats (Strandvik), tillgänglighetsanpassning av en leden till 
Tornstugan

Kulturens lokaler kan nu bokas av invånare via kommunens lokalbokningssystem

Arbeta för en effektivare 
användning av befintliga 
parkeringsytor och tillskapa 
fler parkeringsplatser

Omreglering av parkeringstid för många P-platser i centrum för effektivare 
användning och för att underlätta parkering i samband med handel

Byggnation av Pionen med parkeringshus i gatuplan

Parkeringshuset Loket står färdigt

Två ställplatser för husbil anordnade vid Nämndhuset

KFAB ska prioritera i 
bostadskön så att unga som 
bor i Katrineholm garanteras 
möjligheten att flytta 
hemifrån

Möjlighet finns att ställa sig i bostadskön redan från 16 års ålder

Undantag från regeln om betryggande betalningsförmåga ges till sökande som är 
yngre än 25 år

Förutom ordinarie bostadskö har KFAB en särskild kö till ungdomsbostäder för 
gruppen 18-25 år

Bygga ett parkeringshus på 
Norr

Parkeringshuset Loket står färdigt

KFAB ska bygga ett nytt 
trygghetsboende för äldre

Nytt trygghetsboende planeras i kvarteret Igelkotten, detaljplanearbete pågår

KFAB har getts i uppdrag att omvandla Malmgården till trygghetsboende, på grund 
av för höga anbud har ett omtag gjorts i arbetet med projekteringen

Uppföra en byggnad vid 
Stortorgets norra sida

Planarbete pågår och är inne i slutfasen, frågor gällande fasadens utformning samt 
hantering av inkomna synpunkter i samband med att planen varit ute på samråd

Utreda ett nytt resecentrum 
och hur centrum kan göras 
mer inbjudande genom att 
resecentrum knyts ihop med 
Stortorget

Projektdirektiv och underlag för beställning av utredning skickad till konsultfirmor 
inför upphandling
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Uppdrag Kommentar

Stadsdelen Norr ska växa 
samtidigt som attraktivitet 
och trygghet förstärks

Stensättersskolan, en ny F-6 skola på Norr, står färdig till höstterminen 2022 och 
anslutning gata samt GC-väg färdigställs under året

Byggnation av en aktivitetspark pågår under 2022

Detaljplan för bostäder norr om Stensättersskolan pågår

Stadsdelen Norr har lagts till i kommunens och polisens trygghetsmätning

Insatser för ökad trygghet har genomförts vid till exempel Östra skolan, där 
belysning förbättrats och åtgärder för att öka insyn och social närvaro har 
genomförts

Ta fram en plan för 
utveckling av området mellan 
Fredsgatan, Kungsgatan och 
Vingåkersvägen (norr om 
kyrkogården och väster om 
järnvägen), i samverkan med 
fastighetsägare

Projekt Centrum Väst pågår

Skapa ett nytt attraktivt 
bostadsområde vid Djulö 
Backar

Området har färdigställts

Utreda hur innergårdarna i 
kvarteret Näckrosen kan 
utvecklas för att skapa en 
attraktiv miljö med 
restauranger och butiker, i 
samverkan med 
fastighetsägare

Kontakt har tagits med fastighetsägaren till Näckrosen 12 angående framtida 
utveckling av befintlig innergård och parkering

I Näckrosen 7 har den privata fastighetsägaren skapat en trevlig innergårdsmiljö 
med restaurang och fikamöjligheter

Flera privata fastighetsägare har utvecklat sina innergårdar med uteplatser och 
lekytor

Utveckla belysningen och öka 
takten i utbytet till mer 
energieffektiva och 
miljövänliga gatubelysnings-
armaturer, med prioritet åt 
cykelbanor och områden 
som upplevs otrygga

Ny effektiv belysning kring nya stråket

Samtliga kransorters gatubelysning är utbytt till mer energieffektiv LED-belysning

Ny belysning kring de nya bostadsområdena Djulö Backar, Havsörnen samt Ragnars 
gärde

Belysning av gång- och cykelvägen längs Prins Bertils gata utbytt och kompletterad 
med bättre och energieffektiva LED-armaturer

LED-belysning av nya cykelbanan genom Backavallens idrottsområde till 
Duveholmsgymnasiet och Sportcentrum

Synpunkter från trygghetsvandringar och invånare om otrygga platser fångas upp 
och åtgärdas utifrån förutsättningar och budget, till exempel Gersnäs allé

Under 2022 får gång- och cykelvägen på Trädgårdsgatan samt tillfartsvägen till 
idrottsplatsen Stalls backe ny belysning

Utöka kameraövervakningen 
av utsatta platser

Kamerabevakningsutrustning har köpts in och placeras ut på utsatta platser, till 
exempel Järvenskolan och P-huset Loket

Genomföra 
trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar har genomförts i samverkan med polis, näringsliv och andra 
aktörer, både i centrum, på landsbygden och vid utvalda platser som upplevs som 
otrygga

Åtgärder har vidtagits, till exempel förbättrad belysning, ökad insyn och social 
kontroll, anpassad wi-fi-uppkoppling, polisnärvaro och aktiviteter för ungdomar

Ha beredskap för att anställa 
kommunala poliser om det 
ges laglig möjlighet eller 
kommunala ordningsvakter 
om det är nödvändigt

Polisens och kommunens bedömning har varit att det inte finns behov eller 
underlag för ordningsvakter i centrum

Aktivt arbete för att öka den sociala kontrollen i centrum och på platser som upplevs 
som otrygga, bland annat genom extra väktarbevakning trygghetsvärdar och 
trygghetsvandringar

Den lokala ordningsstadgan 
ska fullt ut använda lagens 
möjligheter att begränsa eller 
förbjuda tiggeri

Ordningsstadgan förbjuder tiggeri på platser som centrum och handelsområdet 
Lövåsen  
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Uppdrag Kommentar

Ha nolltolerans mot hot och 
våld

Utbildningsinsatser inom vissa verksamheter kring hur man förebygger, bemötande 
och hanterar hot- och våld

Incidenter gällande hot och våld riktat mot personal polisanmäls

Utbildningsinsatser kring våld i nära relationer samt hedersvåld

Aktivt arbete med trygghetsskapande insatser genom fältarbete för att öka 
vuxennärvaro där ungdomar befinner sig

Samverkan mellan Järvenskolan, säkerhetschefen och polisen med fokus på att 
förstärka trygghet och säkerhet i och utanför skolans område, bland annat genom 
trygghetsvärdar och regelbundna möten

Införande av samverkan genom SSPF (skola, socialtjänst polis och fritid) för att 
förebygga att barn och unga riskerar att utveckla kriminalitet och missbruk, de nya 
samordnartjänsterna påbörjade sitt arbete våren 2022

Programmet En kommun fri från våld inleddes våren 2022, med bland annat 
kartläggning av insatser och stöd för barn och unga i riskzon för kriminalitet och 
droger

Exempel på insatser inom vård- och omsorgsförvaltningen är värdegrundsarbete, 
utbildning för att förebygga hotfulla situationer inom funktionsstöd samt 
basutbildning kring våld i nära relation med fokus på äldre och normbrytande 
funktionsvariation. 

Fortsätta arbetet mot 
våldsbejakande extremism

Samverkan med polis och säkerhetspolis för att motverka radikalisering och 
kartlägga våldsbejakande extremism

Våldspreventivt arbete bland ungdomar

Kommunens arbete med 
krisberedskap, säkerhets-
skydd och civilförsvarsfrågor 
ska ges högre prioritet

Styrdokument har reviderats

Krisledningsplan är reviderad och har prövats med anledning av pandemin

Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsprövning av personal har genomförts

Ha en nära dialog med 
räddningstjänsten, polisen 
och andra aktörer i allt 
arbete kring trygghet och 
säkerhet

Samverkansöverenskommelse med Polisen finns och arbete kring medborgarlöften 
har genomförts

Aktivt arbete utifrån metoden EST (Effektiv samordning för trygghet) och 
orsaksanalyser där bland annat räddningstjänst och polis deltar

Involvera föreningsliv och 
frivilligorganisationer i 
arbetet kring trygghet och 
säkerhet

Genom samarbete med Kvinnojouren Miranda trygghetsvandrar delar av 
föreningslivet på platser som upplevs som otrygga eller där ungdomar samlas och 
behov finns av trygga vuxna

Samverkan med föreningsliv och frivilligorganisationer kring trygghetsskapande 
aktiviteter, till exempel nattfotboll, och kring att skapa trygghet vid aktiviteter och 
arrangemang genom att frivilligorganisationer bjuds in att vara delaktiga

Trygghetsvandringar genomförs på olika platser tillsammans med olika aktörer för 
att identifiera risker och otrygghet, handlingsplaner tas fram och uppdrag 
prioriteras och åtgärdas löpande
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En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Bedömning av resultatmål

Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet
BIN, KULN, STN

Ökad personaltäthet

Minskad andel förskollärare i personalen

Stor andel nöjda barn och föräldrar

Omfattande satsningar på fortbildning och kompetensutveckling, bland annat 
genom möjlighet för barnskötare att studera till förskollärare, Samverkan för bästa 
(för)skola i samarbete med Skolverket samt projektet Fundif (Flerstämmig 
undervisning i förskolan) i samarbete med Malmö universitet

Utvecklad samverkan mellan förskolan och kulturförvaltningen gällande både 
läsning och konst

Insatser för att utveckla måltidspedagogiken

Fler elever ska klara 
målen i grundskolan och 
nå höga resultat
BIN, KULN, SOCN

Läsåret 2020/21 nådde eleverna i årskurs 6 de högsta resultaten sedan införandet 
av betyg i årskurs 6

Eleverna i årskurs 9 slog rekord inom tio mätpunkter sedan införandet av nya 
läroplanen

Insatser pågår för att fler elever i årskurs 9 (läsåret 2021/22) ska klara målen 

Utvecklad uppföljning av varje elevs lärande

Utvecklad samverkan inom och mellan förvaltningar, exempelvis gällande 
elevhälsan, skolbiblioteken, uppsökande arbete för att fånga upp unga i riskzon
samt insatser för att skapa trygga miljöer för barn och unga

Satsning för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet genom 
bland annat tvålärarsystem och yrkesintroduktion 

Omfördelning av resurser för att stärka måluppfyllelsen i grundskolan

Fler elever ska klara 
målen i gymnasieskolan 
och nå höga resultat
BIN, KULN, SOCN

Gymnasiefrekvensen, det vill säga andelen 16-18-åringar som är inskrivna i 
gymnasieskolan har ökat något

Ökad andel flickor i kommunens gymnasieskolor som tar examen inom fyra år, men 
minskning bland pojkar

Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till högskola inom fyra år i 
stort sett oförändrad

Den genomsnittliga betygspoängen har ökat något både för flickor och pojkar

Kontinuerlig uppföljning av elevernas studieresultat och närvaro

Projektet #klar framtid för att motverka frånvaro och avhopp från gymnasiet

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Ökad andel elever i åk 6 och 9 som uppger att de känner sig trygga i skolan, främst 
bland pojkar

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

Fokus på normer och värden i skolans systematiska kvalitetsarbete

Satsning på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i skolan och på 
fritiden, genom bland annat trygghetsvärdar, intensifierat fältarbete, utveckling av 
måltidsmiljön, åtgärder i utemiljön, förstärkt kamerabevakning samt nära 
samverkan mellan förvaltningar och med polisen

Satsning på samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) med start 
våren 2022
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Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Mer fysisk aktivitet och 
utveckling av 
skolmåltiderna ska 
stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

Mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa infördes för elever i grundskolan 
höstterminen 2019 men pandemin har tidvis påverkat delar av undervisningen

Ökad samverkan med elevhälsan, Region Sörmland och RF-SISU Sörmland för att 

Recept FaR

Deltagande i Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun med målet att utveckla 
arbetssätt som förbättrar barn och ungdomars matvanor samt ökar deras fysiska 
aktivitet

Utveckling av måltidspedagogiken i förskolan 

Tävlingen Gå och cykla till skolan

Inom Lyckliga Gatorna och Perrongen erbjuds barn och unga fysisk aktivitet på 
fritiden

Fler studerande ska klara 
målen i kommunal 
vuxenutbildning
VIAN

Förbättrade resultat inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning för både 
kvinnor och män

Ökad andel elever som klarar målen i sfi

Utvecklat stöd till elever som läser på distans

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och uppföljningen av externa 
leverantörer inom vuxenutbildningen

Fler ska gå vidare till 
studier på 
eftergymnasial nivå
BIN, VIAN

Stärkt studie- och yrkesvägledning genom hela grund- och gymnasieskolan 

Ökad andel behöriga till högskolestudier bland gymnasieelever med yrkesexamen

Stor ökning av antalet studerade på eftergymnasial nivå som använder lokaler och 
service vid lärcenter Campus Viadidakt

Ökad samverkan med näringslivet för att kartlägga kompetensbehov och förbättra 
de lokala möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling

Ökad samverkan med olika utbildningsanordnare och lärosäten för att erbjuda ett 
attraktivt utbud av högre utbildning på hemmaplan

Uppföljning av uppdrag

Uppdrag Kommentar

Öppna en familjecentral 
tillsammans med Region 
Sörmland där öppen 
förskola, socialtjänst, 
mödravård och 
barnavårdscentral samverkar

Familjecentralen och öppna förskolan öppnade i januari 2019 

Socialförvaltningen har en familjestödjare som arbetar heltid på familjecentralen

Förbättra maten i skolan 
med elevinflytande, duktiga 
dietister och skickliga kockar, 
med målet att den ska vara 
god, näringsriktig och 
klimatsmart

Maten i förskola och skola planeras av en tvärprofessionell 
matsedelsplaneringsgrupp där elevernas åsikter lyfts fram via lokala matråd

Genomtänkt matsedelsplanering bidrar till ökat näringsinnehåll samt minskat 
matsvinn

I grundskolan och gymnasieskolan serveras dagligen två maträtter varav minst en 
vegetarisk

Nya rutiner för specialkost och anpassade måltider har medfört att fler elever kan ta 
mat från bufféerna, vilket både bidrar till minskat matsvinn och ökar säkerheten för 
dem med störst behov av säker mat

Måltidsprojekt har startats inom några grundskolor för att göra eleverna mer 
delaktiga och utveckla helheten kring matsituationen

Kommunen deltar i projektet Pep Kommun som har som mål att utveckla arbetssätt 
som förbättrar barn och ungdomars matvanor samt ökar deras fysiska aktivitet
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Måltidsmiljöerna ska vara 
inbjudande och trygga, med 
vuxna från flera 
yrkesgrupper som äter 
tillsammans med eleverna

Ett jämnt flöde av besökare och plexiglas vid de större skolornas serveringsdiskar 
har bidragit till att skapa trygghet kring måltidssituationerna under pandemin

Rutinen för pedagogisk måltid har uppdaterats och, för att ge barn och ungdomar 
fler vuxna förebilder som kan stimulera till att våga prova nya smaker och äta av 
måltidens alla delar, äter även andra yrkesgrupper som vaktmästare och poliser i 
skolrestaurangerna

Fler förskolor har infört bufféservering som inbjuder barnen till att prova nya 
smaker och rätter

Kartläggning pågår för att långsiktigt utveckla innovativa lustfyllda och trygga 
måltidsmiljöer

Sträva efter att utöka tiden 
för motion och idrott inom 
skola och fritidshem

Sedan höstterminen 2019 har eleverna i grundskolan fått totalt 100 timmar mer 
garanterad undervisningstid i idrott och hälsa, varav 20 timmar i mellanstadiet och 
80 timmar i högstadiet

Flera skolor har satsat på rastvärdar som initierar olika typer av aktiviteter för att få 
eleverna mer aktiva

Kommunen deltar i projektet Pep Kommun som har som mål att utveckla arbetssätt 
som förbättrar barn och ungdomars matvanor samt ökar deras fysiska aktivitet

Utveckla utemiljön vid 
förskolor och skolor för att 
locka till fysisk aktivitet

Ny allaktivitetsplan vid Sandbäcksskolan byggdes 2019

Solskydd vid flera förskolor

Ökad belysning för att möjliggöra aktivitet även under mörkare perioder

Under 2021 genomfördes en särskild satsning på förskolornas utemiljö

Samarbete mellan förskola och skola i område Öst som på olika sätt inspirerar till 
rörelseglädje och en hälsosam livsstil

Vissa skolors utemiljö är ännu inte tillfredsställande

Utreda förutsättningar för att 
starta en naturskola och 
inventera lämpliga platser för 
utomhuspedagogik, så 
kallade skolskogar

En plats för skolundervisning har iordningsställts vid Tornstugan vid fågelsjön 
Näsnaren

Katrineholms kommun beviljades i april 2022 medel från Länsstyrelsen för att skapa 
förutsättningar för en permanent satsning på naturskola i de kommunala 
verksamheterna

En skolskog är under uppbyggnad i Björkvik nära Björkviks skola

Utreda möjligheter att 
förbättra barns språkliga 
miljö genom stöd till 
föräldrar, exempelvis genom 
digitala hjälpmedel

En utredning har genomförts och presenterats för bildningsnämnden

Under 2021 och 2022 har vårdnadshavare getts möjlighet att läsa böcker hemma via 

Tillgången till Polylino i grundskolan gynnar alla elevers möjlighet till språklig 
utveckling

Projekten Lyckliga bibblan och Sång på gång är exempel på genomförda projekt som 
fokuserat på utveckling av språk genom kreativa aktiveter, exempelvis bokcirklar via 
videomöte och sångstunder på öppna förskolan

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

Intern samverkan med fokus på förstärkt trygghet och säkerhet i och utanför 
skolans område, bland annat genom trygghetsvärdar och regelbundna möten

Stöd till skolenheterna i arbetet från processledare i jämställdhet

Start av projektet En kommun fri från våld

Utbildningar för medarbetare kring hot och våld

Vuxenutbildningen ska bidra 
till att tillgodose näringslivets 
behov av kompetens, 
fokusera på aktuella och 
kommande bristyrken och 
snabbt ställa om till nya 
branscher i takt med 
förändringar på 
arbetsmarknaden

Samverkan med andra kommuner kring regionalt yrkesvux som syftar till att erbjuda 
yrkesutbildningar för vuxna och tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens

Samverkan och kontinuerlig dialog kring utbildningsutbudet med bland annat 
Arbetsförmedlingen och Region Sörmland

ESF-projektet Kompetens inför framtiden för att stärka kompetensen hos permitte-
rade, varslade eller anställda i företag inom industribranschen, som initierades för 
att mildra de negativa effekterna av pandemin och pågår till december 2022

Omfattande samverkan med näringsliv och olika utbildningsanordnare för att skapa 
utbildningstillfällen kopplat till Campus Viadidakt som svarar mot den lokala 
arbetsmarknadens behov
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Öka möjligheten till läxhjälp, 
extrastöd och elevhälsa

En genomgång av läxhjälp har gjorts för att synliggöra fler möjligheter, vilket har lett 
till att flera skolor hittat nya sätt att genomföra läxhjälp på

Flera skolor har utökat sin elevhälsopersonal (speciallärare, specialpedagoger och 
socialpedagoger) genom statsbidraget för likvärdig skola

Fortsätta de särskilda 
satsningarna på matematik 
och läsning

Några av kommunens skolor har genomfört särskilda lässatsningar och 
matematiksatsningar, utifrån deras identifierade utvecklingsområden, som gett 
goda resultat 

Fritidshemmen har försetts med adekvat material för att kunna arbeta med att 
utveckla elevernas matematiska kunnande

Biblioteket och 
skolbiblioteken ska bidra till 
att stärka barns och elevers 
läslust, läsförmåga och 
källkritiska kompetens

Samverkan förskola och bibliotek genom läsfrämjande verksamhet riktad till barn 
och föräldrar

Skolbiblioteken bidrar genom läsfrämjande arbete samt lektioner i bland annat 
källkritik, informationssökning och bibliotekskunskap

Alla kommunens förskolor och F-6 skolor har biblioteksplaner som är framtagna 
tillsammans med biblioteket

Alla kommunens förskolor har nu ett större bibliotek och/eller många mindre 
bokhörnor för lugna stunder med bokupplevelser av olika slag

Alla förskolor har genomfört en lästävling där vårdnadshavare tävlade med 
varandra mellan olika geografiska områden

Fortsätta arbetet med att 
förebygga frånvaro i skolan

Närvaroteamet (tidigare benämt Samtid, ett samarbete mellan socialförvaltningen 
och bildningsförvaltningen) arbetar för att få tillbaka så kallade hemmasittare till 
skolan

Under 2022 ligger ett särskilt fokus på att fånga upp de elever som under pandemin 
fick en ökad grad av oroande frånvaro

Erbjuda både idrotts- och 
estetiska aktiviteter i 
samarbete mellan fritidshem 
och föreningsliv

Lyckliga gatorna erbjuder både idrotts- och estetiska aktiviteter under vardagar och 
lov i samarbete med fritidshem och föreningsliv

Utreda möjligheter att starta 
en frivillig språkskola, där 
barn och ungdomar får 
möjlighet att utforska språk 
som de ännu inte mött i 
skolan

Utredning klar, presenterades för bildningsnämnden under 2021

Öppna minst 20 nya 
förskoleavdelningar

Planering av förskolor sker utifrån behov, som över tid har förändrats

Tolv avdelningar har öppnats (sex på Karamellen, två på Karossen, två på Örnen, en 
på Regndroppen samt en på Asplunden)

Då födelsetalen sjönk 2020 och 2021 har behovet av nya förskolor avstannat

Planera för ytterligare 50 
förskoleavdelningar på 
längre sikt

Då antalet födda barn minskade 2020 och 2021 har behovet av nya förskolor 
avstannat, med undantag för Forssjö

Om födelsetalen skulle vända finns färdiga planer för ytterligare utbyggnad av 
förskolan

Påbörja byggandet av en ny 
högstadieskola centralt på 
Järvenområdet

Byggnationen påbörjades hösten 2020 och kommer att stå klar att ta emot elever till 
höstterminen 2022

Påbörja byggandet av en ny 
F-6 skola på Norr

Byggnationen påbörjades hösten 2020 och den nya Stensättersskolan kommer stå 
klar för att ta emot elever höstterminen 2022

Bygga ut och rusta befintliga 
skolor

Utbyggnation av Sandbäcksskolan stod klar våren 2022

Renovering av Tallåsskolan är under upphandling

Förstärka möjligheterna till 
kompetensutveckling för 
personal i förskola och skola

En rad insatser har genomförts inom både förskola och skola, bland annat en 
uppdragsutbildning i samarbete med Linköpings universitet där barnskötare fått 
möjlighet att utbilda sig till förskollärare

Ett antal pedagoger har fått möjlighet att studera till speciallärare eller special-
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pedagog

Under 2021 avsattes medel från integrationsfonden för 
kompetensutvecklingsinsatser för barnskötare och barnskötarbiträden i förskolan

Aktivt arbete för att få till olika typer av kompetensutveckling lokaliserat i 
Katrineholm och utveckla samarbetet med högskolor och universitet samt 
omkringliggande kommuner

Kartlägga administrativa 
uppgifter för pedagoger och 
ta fram åtgärder för att 
avlasta

Förstärkt administrativt stöd till förskolans rektorer för att säkerställa en 
administratör på heltid per rektor

Lärarassistenter har anställts och provats på olika enheter

Stärka studie- och 
yrkesvägledningen och 
arbeta aktivt för att bryta 
traditionella könsroller på 
arbetsmarknaden

Som ett led i att stärka studie- och yrkesvägledningen förstärks verksamheten med 
ytterligare en studie- och yrkesvägledartjänst hösten 2022

Samverkan med regionen i #Vägled, som bland annat syftar till att motverka 
traditionella gymnasieval

Hård konkurrens på arbetsmarknaden om behöriga studie- och yrkesvägledare har 
under en längre tid lett svårigheter att nå en full bemanning inom Viadidakt men 
sedan januari är 2022 är vägledargruppen åter fulltalig

Aktiv intern dialog kring vikten av att beakta elevers individuella behov och intressen 
och samtidigt uppmuntra till icketraditionella utbildnings- och yrkesval

Utreda regelverket för 
skolskjutsar, exempelvis när 
det gäller likabehandling av 
elever oavsett huvudman för 
skolan

En utredning är genomförd och redovisades våren 2020

Utreda förutsättningar för att 
skapa fler boenden för elever 
från andra orter som går 
utbildningar i Katrineholm

Dialog har förts med KFAB kring olika alternativa lösningar

Trygg vård & omsorg

Bedömning av resultatmål

Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Fler brukare inom vård 
och omsorg ska ha en 
positiv upplevelse kring 
bemötande, förtroende 
och trygghet
KS, VON, KFAB

Enligt tidigare brukarundersökningar känner sig en stor andel av brukarna inom 
vård och omsorg trygga med det stöd de får

Aktuella resultat för äldreomsorgen saknas till följd av att Socialstyrelsens 
brukarundersökningar inte genomförts

Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet

Införande av språktester vid rekrytering

Utbildning av värdegrundsledare som i sin tur ska driva värdegrundsarbetet 
tillsammans med sina chefer.

Utbildningspaket framtaget med metoder och verktyg för kommunikation inom 
området funktionsstöd

Ökade förutsättningar 
för aktiviteter för 
brukare inom vård och 
omsorg
KULN, VON

Fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet

Pandemin påverkade förutsättningarna, vilket har bidragit till att nya typer av 
aktiviteter har utvecklats
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Måltiderna inom vård 
och omsorg ska utvecklas
STN, VON

Utveckling av arbetet kring måltider inom särskilt boende för äldre, med fokus på 
måltidschecklista, sociala måltider och att förebygga och behandla undernäring

Ökade möjligheter att välja mellan olika maträtter för äldre med leverans av matlåda

Recepten för matlådorna har justerats utifrån näringsrekommendationer för äldre 
och nöjdheten följs upp kontinuerligt 

Utbildning av personal inom funktionsstöd och hemtjänst kring kost, nutrition och 
hälsa

Framtagande av filmer och inspirationsmaterial för att öka kunskapen kring bra mat 
som ökar förutsättningarna för psykisk hälsa

Stärkt patientsäkerhet 
inom vård och omsorg
VON

Under en stor del av perioden har fokus legat på patientsäkerhet i förhållande till 
pandemin, bland annat genom att upprätta och kommunicera rutiner

Förstärkningar av sjuksköterskeresurser

Utveckling och digitalisering av delegeringsprocessen

Utbyte av loggningsbara medicinskåp

Kvalitetssäkring av dokumentation i patientjournal

Förbättring gällande personal som följer basala hygienrutiner och klädregler

Stärkt samverkan med regionen kopplat till bland samordnad individuell plan (SIP), 
ny riktlinje gällande trygg hemgång och effektiv samverkan samt Elsas hälsa, som 
möjliggör ökat samarbete med fokus på patienten, t.ex. genom bakre läkarstöd

Ökad möjlighet till 
delaktighet och 
inflytande
SOCN, VON

Inom vård- och omsorgsförvaltningen tas alla genomförandeplaner fram i enlighet 
med modellen IBIC (Individens Behov i Centrum), som särskilt belyser delaktighet 
och inflytande

Aktuella resultat för äldreomsorgen saknas till följd av att Socialstyrelsens 
brukarundersökningar inte genomförts

Andelen boende inom LSS grupp- och servicebostäder som svarar att de får 
bestämma om det som är viktigt för dem i sitt boende har ökat

Inom socialförvaltningen baseras arbetet kring delaktighet på SKR:s årliga 
brukarundersökning samt metoden tjänstedesign som syftar till att utveckla 
verksamheten utifrån ett klientperspektiv

Anhörigstödet ska 
utvecklas
SOCN, VON

Pandemin har bidragit till utveckling av nya former av anhörigstöd via digitala 
kanaler, som även lett till att stödet nått ut till nya grupper

Anhörigveckan har uppmärksammats genom informationsfilmer 

Uppsökande fältarbete

Jämställdhetsanalys av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Förebyggande och tidiga 
insatser för barn och 
unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN

Brett arbete med tidiga och förebyggande insatser som riktar sig till barn, ungdomar 
och deras familjer bedrivs i samverkan mellan flera förvaltningar samt KFAB, 
regionen och polisen

Familjecentralen med öppna förskolan öppnades i januari 2019 men har på grund 
av pandemin varit stängd vissa perioder

Inom Lyckliga Gatorna erbjuds vardags- och lovaktiviteter för barn i grundskoleålder

Deltagande i Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun med målet att utveckla 
arbetssätt som förbättrar folkhälsan för barn och unga

Kommunövergripande insatser kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och 
spel), bland annat antilangningskampanjer

Fler ska få en förbättrad 
situation efter kontakt 
med individ- och 
familjeomsorgen
SOCN

Utveckling av arbetet kring relationsvåld och hedersrelaterat våld

Ökat stöd till familjer genom ett multiteam när barn och unga flyttar hem efter en 
placering

Samverkan med skola, förskola och regionen för att nå familjer tidigt med 
erbjudande om stöd

Införande av Signs of safety, ett lösningsfokuserat och samarbetsstyrt arbetssätt som 
syftar till att använda barnens nätverk istället för externa stödinsatser

Genomförda brukarenkäter visar att de flesta upplevde att deras situation 
förbättrades efter att de fick kontakt med socialtjänsten
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Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Öppna insatser och 
hemmaplanslösningar 
ska användas i ökad 
utsträckning inom 
individ- och 
familjeomsorgen
SOCN

Stärkt internt samarbete har lett till att öppenvårdens insatser används i större 
utsträckning än tidigare

Kontinuerlig uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda förvaltningar 
och översyn av hemmaplansalternativ för att kunna möta de behov som finns

Pågående uppdrag att utreda alternativa lösningar för barn med omfattande 
särskilda behov

Multiteamet har i uppdrag att jobba intensivt i familjer för att undvika externa 
placeringar

Kommunens kostnader 
för placeringar ska 
minska
BIN, SOCN, VON

Totalt sett har kommunens kostnader för placeringar minskat med 8 procent 
jämfört med 2018

Socialnämndens kostnader för placeringar har minskat genom intensifierat arbete 
för att skapa fler hemmaplanslösningar och prognosen är att kostnaderna fortsätter 
att minska under 2022

Bildningsnämndens kostnader för placerade barns och ungdomars skolgång 
minskade 2019 men har därefter ökat något

Vård- och omsorgsnämndens kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS 
har ökat  till följd av fler placeringar

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

En rad insatser har genomförts kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och 
spel), bland annat antilangningskampanjer, fältarbete för att förebygga riskbruk, 
rökfria utomhusmiljöer, anti-dopningsmetoden 100% Ren Hårdträning, ANDTS-
coachmetoden samt rökfri arbetstid 

Ny tobakslagstiftning som förbjuder rökning vid bland annat entréer, lekplatser och 
idrottsanläggningar har kommunicerats och skyltar om rökförbud har satts upp

En föreningsgemensam ANDTS-policy har tagits fram och finns i förenings-
handboken

Uppföljning av uppdrag

Uppdrag Kommentar

Intensifiera det uppsökande 
arbetet bland ungdomar

Intensifierat uppsökande fältarbete bland ungdomar både i skolan och på fritiden, 
med fokus på otrygga 
exempelvis vid sportlov, påsklov och valborg

Samordnas av säkerhetsenheten och sker i samverkan med Polisen, Ungdoms-
teamet, Perrongen, Lyckliga gatorna samt trygghets- och nattvandrargrupper

Planeras utifrån en gemensam lägesbild som uppdateras varje vecka utifrån 
metoden EST (Effektiv samordning för trygghet)

Under stora delar av pandemin har kommunens trygghetsfrämjande resurser för 
barn- och unga arbetat uppsökande, både genom fältarbete och genom aktiviteter 
ute på platser där ungdomar samlas

Tvärprofessionella team inom bildningsförvaltningen som arbetar med tidiga 
insatser i förebyggande syfte

Kommunövergripande insatser kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och 
spel), bland annat antilangningskampanjer

Satsning på samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) med start 
våren 2022

Lyckliga gatorna och Perrongen har arbetat med tidiga insatser och uppsökande 
arbete, bland annat genom ambulerande verksamhet "på stan" där barn och unga 
rör sig

Göra miljöer där barn vistas 
rökfria, exempelvis 
lekplatser, idrottsplatser och 
badplatser

Ny tobakslagstiftning som förbjuder rökning vid bland annat entréer, lekplatser och 
idrottsanläggningar har kommunicerats och skyltar om rökförbud har satts upp

Öppna ett nytt äldreboende, 
Dufvegården

Arbetet har fortlöpt enligt plan och inflyttning skedde i början av 2021
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Skapa fler demensplatser 
inom äldreomsorgen

En anpassning av antalet demensplatser har gjorts och fortsätter i 
boendeplaneringen framöver

Planering pågår för inflyttning på Strandgårdens äldreboende som beräknas vara 
färdigrenoverat hösten 2022

Kön för ansökningar om demensplatser följs löpande

Bibehålla habiliterings-
ersättningen för deltagare i 
daglig verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden fattar årligen beslut om att bibehålla förhöjd 
habiliteringsersättning

Beslut om statligt stöd för habiliteringsersättning finns för 2022

Utreda införande av mer 
välfärdsteknik inom vård och 
omsorg med utgångspunkt 
från brukarnas och 
verksamheternas behov; 
varje år ska minst två nya 
tekniska lösningar utvärderas

Vård- och omsorgsförvaltningen har årligen provat och utvärderat minst två nya 
tekniska lösningar

En arbetsgrupp för välfärdsteknik kommer våren 2022 presentera förslag till två nya 
lösningar som kan testas och utvärderas under hösten.

Intensifiera kommunens 
arbete mot uppfostringsvåld, 
våld i nära relationer och 
hedersrelaterat förtryck

Familjecentralen genomför föräldrautbildning inom samhällsinformation och 
föräldraskap för utrikesfödda föräldrar

Socialförvaltningen har implementerat flera insatser och metoder inom området

Genomförande av 16 days of activism

Kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld samt våld i nära relationer för 
personal inom Viadidakt

Start av En kommun fri från våld, en tvärsektoriell satsning på främjande, 
förebyggande och åtgärdande aktiviteter för barn och unga 10-20 år

Ge stöd och hjälp till den 
som vill lämna kriminell 
verksamhet eller extremism 
för att ta sig vidare till ett 
normalt liv via socialtjänst 
och samarbete med externa 
aktörer

Metoden social insatsgrupp (SIG), där olika verksamheter samverkar, används 
löpande för att hjälpa ungdomar att lämna en kriminell livsstil

Arbetsgruppen för SIG har fått i uppdrag att se över samarbetet mellan samtliga 
parter och komma med förslag på förbättringar för att fler ungdomar ska kunna 
lämna en kriminell livsstil

Öka tillgängligheten till vård 
och stöd av god kvalitet vid 
bruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak

Behandling erbjuds genom öppet intag för riskbruk- och missbruk av alkohol, 
narkotika och spel

Utökat bemanningen på Mercur för att möta upp behovet, vilket lett till kortare 
väntetider

Genomföra ett utvecklings-
arbete kring tre breda teman, 
sociala aktiviteter, utomhus-
aktiviteter och fysisk aktivitet

Ständigt fortsatt utvecklingsarbete där medarbetarna tillsammans med brukarna 
skapar aktiviteter som är anpassade till individen och rådande pandemiläge

Inom äldreomsorgen har olika digitala hjälpmedel för aktivering köpts in och 
används nu på boendena

Utveckla måltidsmiljöerna, 
både när det gäller rummets 
utformning och formerna för 
måltiderna

Måltidsmiljön följs upp regelbundet via måltidsobservationer

Behov har identifierats att uppdatera måltidsrutinerna med riktade åtgärder för 
demens- respektive somatiska avdelningar samt utifrån ett genusperspektiv

I ökad utsträckning ge 
brukare möjlighet att välja 
när de vill äta och mellan 
olika maträtter

Köken uppmuntrar personal på kommunens särskilda boenden att göra individuella 
beställningar för att tillgodose brukarnas önskemål

I särskilt boende ges valmöjligheter gällande frukost, mellanmål samt tillbehör och 
drycker till huvudmåltiderna

I de öppna restaurangarena finns minst två maträtter att välja på

Arbetet med att i genomförandeplan beskriva hur brukaren önskar ha sin måltids-
situation har fortsatt

Valmöjligheterna för brukare i ordinärt boende har ökat genom att matlådan har 
utvecklats till ett tiorättersval varje vecka, samtidigt som recepten har analyserats 
och justerats för att bättre överensstämma med gällande 
näringsrekommendationer för äldre
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Uppdrag Kommentar

Bygga om Igelkottens matsal 
för att skapa en mer genuin 
och intim restaurangkänsla

Ombyggnationen har skjutits fram och finns med i kommunens övergripande plan 
med budget 2023

Detaljplanearbete för kv Igelkotten pågår och omfattar även nytt trygghetsboende, 
vilket påverkar planeringen

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Bedömning av resultatmål

Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Fler ska delta aktivt i 
kultur-, idrotts- och 
fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VON

Pandemin har påverkat förutsättningarna och medfört färre fysiska deltagartillfällen 
i många kultur- och idrottsverksamheter, samtidigt som den digitala tillgängligheten 
har ökat

Flera insatser för att stärka förutsättningarna för föreningslivet

Ökat antal aktiva låntagare och utlån från biblioteket

Insatser för att tillgängliggöra den offentliga konsten

Många färdigställda investeringsprojekt som förbättrar förutsättningarna för att fler 
ska delta, bland annat två nya idrottshallar, utbyggnad av gymnastikytor i Oppunda-
hallen, ny servicebyggnad på Backavallen, ny discgolfbana vid Backaområdet, ny 
lokalisering av boulehall, interaktiv bowling, aktivitetsplaner/mulitarenor på flera 
platser utegym bakom Duveholmshallen, utegym i alla kransorter samt nytt 
banunderlag i Sköldinge elljusspår

En rad insatser som bidrar till ett aktivt fritidsliv, bland annat utveckling av 
vandringsleder och nya leder för mountainbike

Fokus på individuellt anpassade aktiviteter för vård- och omsorgsnämndens 
brukare, större evenemang har ställts in under pandemin

Många aktiviteter pågår och planeras i samarbete med enskilda, föreningar och 
företag inom ramen för folkhälsosatsningen Hälsoåret 2022

Kultur, idrott och fritid 
för barn och unga ska 
prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

Arbetet för att erbjuda ett brett utbud av kultur-, idrotts-, och fritidsaktiviteter för 
barn och unga har fortsatt trots pandemin

Genom det idrottspolitiska programmet, riktlinjerna för föreningsbidrag samt 
föreningshandboken har verksamheter och aktiviteter som riktar sig till barn och 
unga prioriterats

Kommunens hyror och avgifter har hållits fortsatt låga, med en tydlig prioritering av 
barn och unga

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har beviljats extra 
föreningsstöd av kommunstyrelsen

Vardags- och lovaktiviteter för barn i grundskoleåldern inom Lyckliga gatorna

Resursförstärkning för kulturnämndens ungdomsverksamhet 

En strategi för lek- och aktivitetsparker har tagits fram och beslutats

Jämställda kultur- och 
fritids-verksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

Arbete utifrån kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 

Riktade satsningar och aktivt uppsökande arbete för att jämna ut könsskillnader och 
locka underrepresenterade grupper till olika typer av aktiviteter

Utvecklingen av systemet för föreningsbidrag har färdigställts med en 
föreningshandbok, som bland annat innehåller metodstöd för föreningars 
jämställdhetsarbete
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Uppföljning av uppdrag

Uppdrag Kommentar 

Fortsätta med öppen 
fritidsverksamhet och 
gatufester i bostadsområden

Lyckliga gatorna arbetar med att skapa trygga platser, trygga vuxna och en menings-
full fritid med både kultur-, natur- och sportaktiviteter för barn

Gatufester genomfördes 2019 men inte 2020 på grund av pandemin

En mindre gatufest genomfördes i slutet av 2021 och gatufester är nu åter en del av 
Lyckliga gatornas planerade verksamhet

Ordna och ge stöd till 
aktiviteter på skollov

Avgiftsfria aktiviteter för barn och unga erbjuds varje skollov genom bland annat 
Lyckliga gatorna, Perrongen, KomTek och Kulturskolan och i samverkan med 
föreningslivet

Aktiviteterna som erbjuds är varierade inom olika intresseområden för att tilltala så 
många som möjligt

Planera för fler grönområden 
i takt med att kommunen får 
fler invånare

Behov av grönområden tas upp i varje ny detaljplan

Grönområde på norr tydliggjort i samband med framtagandet av masterplan norr

Grönområden planeras även in i nya områden för verksamheter, till exempel 
Lövåsen-Heden och Lövåsen-Uppsala

Stötta föreningslivet och ge 
föreningar och 
studieförbund goda 
möjligheter att verka i 
kommunen

Nya riktlinjer för föreningsbidrag inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 
är beslutade och implementerade och en tillhörande handbok som stöd till 
föreningarnas kvalitetsarbete är framtagen i samarbete med RF SISU Sörmland

Kulturförvaltningen har utvecklat arbetet med föreningsbidrag bland annat genom 
utökad samverkan med föreningsservice och digitalisering

Digitalisering och utveckling av flera e-tjänster för att underlätta för föreningar

Samarbete mellan Lyckliga gatorna och föreningslivet

Flera insatser för att stärka förutsättningarna för föreningslivet i samband med 
pandemin, bland annat extra föreningsbidrag till föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet

Inventera vandringsleder och 
anläggningar för friluftsliv 
som underlag för prioritering 
av åtgärder och utveckling 
för att främja ett ökat 
friluftsliv

Inventering av kommunens vandringsleder genomförs varje år med särskild översyn 
av grillplatser och toaletter

Nya tillgänglighetsanpassade leder har anlagts i Forssjö och i norra stadsdelen

Backaleden samt Duveholmsleden har rustats upp och tillgänglighetsanpassats

Utveckla informationen och 
marknadsföringen kring vilka 
möjligheter till ett aktivt 
friluftsliv som finns i 
Katrineholms kommun

Eventkalendern synliggör möjligheter

Löpande marknadsföring av fritidsaktiviteter

Utveckling av Naturkartan

Stärka samarbetet med 
föreningslivet för ett aktivt 
friluftsliv

Lyckliga gatorna samverkar med föreningar som har fokus på friluftsliv i aktiviteter 
för barn och unga

I samarbete med föreningen Sörmlandsleden och +Katrineholm har en ny 
sträckning genom centrala Katrineholm iordningsställts

Utreda möjligheterna att 
skydda attraktiva och 
tätortsnära naturområden 
för friluftsliv, bland annat 
med hänsyn till förskolors 
och skolors behov av 
närbelägna grönområden

En rapport kring ekonomiska konsekvenser av ett naturreservat i Forssjö är 
framtagen som examensarbete av en student vid SLU och och kan ligga till grund för 
ett eventuellt framtida beslut om ett kommunalt naturreservat i Forssjö

Planering av grönområden finns med i alla detaljplaner som tas fram

Fortsätta att rusta upp 
Lokstallsområdet för
aktivitet, kultur och möten

Under 2021 och 2022 har trygghetshöjande insatser gjorts i utemiljön med bland 
annat förbättrad belysning, dränering och cykelparkering

Uppdrag i budget att utreda den fortsatta utvecklingen av lokstallsområdet under 
2022
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Uppdrag Kommentar 

Konst ska finnas med när nya 
verksamhetslokaler byggs

Sker löpande utifrån beslut om konstnärlig utsmyckning i övergripande plan med 
budget

Kulturförvaltningen involveras i processer rörande konst i nya verksamhetslokaler, 
bland annat nya äldreboendet Dufvegården och förskolan Karamellen

Nya skolor ska berikas med 
konst som kan användas 
praktiskt och pedagogiskt

Flera pågående processer rörande konst i nybyggda skolor med pedagogiken som 
utgångspunkt, till exempel Järvenskolan och Stensättersskolan

Lekplatser ska finnas runt 
om i kommunen med olika 
teman

En strategi för lek- och aktivitetsparker har tagits fram och planering pågår för 
framtida utformning och prioritering av platser

Planering pågår för fortsatt ombyggnad av Sveaparken med vattenlek

Utegym ska finnas i varje 
kransort och stadsdel

Under 2022 byggs utegym på Norr, därmed bedöms uppdraget genomfört

Utveckla motionsspåren Banunderlag renoveras och belysning byts ut löpande, exempelvis i Valla och 
Sköldinge

I Bie planeras en banunderlagsupprustning under 2022

Peppande skyltar har satts upp utmed spåren

Spåren finns tillgängliga på naturkartan.se

Det ska finnas en flyttbar 
konstfrusen isbana

En flyttbar isbana finns och har varit placerad på Stortorget varje år sedan vintern 
2017/2018

Uppföra en multisportarena i 
Forssjö

Lekplatsen i Forssjö har renoverats och omdanats till en mötesplats med ny 
lekutrustning och belysning

Ett nytt utegym har anlagts i samarbete med invånare

En motorikbana för barn och unga kommer att anläggas under 2022

Planera en ny badplats i 
samband med att Forssjö 
utökas med fler bostäder

Badplats finns med i detaljplanen för Ragnars gärde

Dialog förs med exploatören Ericsberg på Ragnars Gärde om behovet och om 
befintlig badplats kan knytas ihop med området genom säker gång och cykling

Ny badplats ses över i ny detaljplan för Björnsundet etapp 4

Ta tillvara de goda 
möjligheter som finns att 
utveckla Djulöområdet, med 
bland annat ett promenad-
stråk längs stranden och 
längdskidspår på Djulö gärde

Arbete med ny vandringsled utmed Djulösjön pågår

Överenskommelse finns i arrendet av marken att kunna nyttja för skidspår på 
vintern

Avstängt för genomfartstrafik på Laxmans väg, utnyttjas till gångstråk

Gångstigen mellan Kyrkogårdsvägen och Laxmans väg har rustats upp

Bygga två nya idrottshallar Nya idrottshallar har byggts och byggs vid Sandbäckenskolan, Järvenskolan, 
Stensättersskolan och Skogsborgsskolan

Utveckla Sportcentrum Ny isarena på Backavallen

Ny servicebyggnad med omklädningsrum och personalutrymmen på Backavallen

Simhallen har öppnats efter en omfattande renovering

Renovering av gymnastik- och tennishallen som fått nytt namn, Oppundahallen, 
med utökade ytor för gymnastik, ny ventilation och mer energieffektivt 
uppvärmningssystem

Ny hinderbana bakom Duveholmshallen

Nytt belyst gång- och cykelstråk genom Sportcentrum

Ny boulehall invigd

Ny 18-håls discgolfbana

Flera planerade projekt inom Sportcentrum, bland annat ny sarg och plexiglas i lilla 
ishallen, nytt underlag banunderlag på utetennisbanorna, tydligare skyltning inom 
Sportcentrumområdet, nyckelfri hantering för ökad service och tillgänglighet för 
föreningar samt översyn av bevattningsanläggning och utemiljö på Backavallen
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Uppdrag Kommentar 

Ge fler nya sporter plats i 
lokaler och på olika 
anläggningar

Ny discgolfbana i Backaområdet

Möjlighet att spela curling i nya isarenan på Backavallen

Padelhallar har tillkommit genom privata initiativ

Bygga nya omklädningsrum 
på Backavallen och i samma 
byggnad ge personalen en 
modern arbetsmiljö

Ny servicebyggnad på Backavallen med omklädningsrum och personalutrymmen 
färdigställd

Modernisera bandyarenan 
och byta ut köldmediet till 
isytorna till ett modernt och 
miljö- och hälsovänligt 
alternativ

Ny isarena har byggts på Backavallen som bidrar till ökad attraktivitet för hela 
Katrineholm

Kylanläggningen utbytt till ett mer modernt och hälsovänligt kylmedel, som ger 
miljö- och energimässiga förutsättningar att erbjuda åkbar is för allmänheten under 
stor del av året

Energieffektivisering genom att utnyttja befintligt geoenergilager i kombination med 
isarenans nya kylanläggning

Anlägga ytterligare en 
konstgräsplan och på längre 
sikt planera för att det ska 
finnas en plan i varje 
väderstreck

Ny konstgräsplan har anlagts på Värmbols IP

Ny konstgräsplan vid nya Järvenskolan anläggs under 2022

Möjliggöra för 
idrottsföreningarna att hitta 
en gemensam mötesplats i 
befintliga lokaler för att 

Projektet skrinlagt då föreningslivet dragit tillbaka sin önskan om ett Idrottens hus

Samtal förs med föreningslivet om kommande behov och önskemål

Utreda behov och kostnader 
för att renovera och snygga 
upp Nyhemshallen

Belysning i hallen samt ställverk för inkommande el har bytts

I omklädningsrum har duschväggar monterats

Nytt golv och läktare budgeterat 2022

Utreda modernisering och 
ansiktslyftning av campingen 
vid Djulö

Utvecklingsarbete pågår där en utvecklingsplan för campingen med prioriterade 
åtgärder tas fram

En plats för vinterförvaring av båtar är iordningställd och ställplatser för husbilar har 
anlagts

Hållbar miljö

Bedömning av resultatmål

Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Ökad andel miljöfordon i 
kommunens 
verksamheter
STN, KFAB, KIAB

Andelen fossiloberoende fordon är hög jämfört med andra kommuner och har 
fortsatt att öka

Kraftigt minskad förbrukning av fossila drivmedel

Omfattande satsning på elbilar och laddinfrastruktur inom hemtjänsten

Ny kommungemensam rese- och fordonspolicy

Ökad energieffektivitet i 
kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, KIAB

Minskad energiintensitet (energiförbrukning för el och värme per kvadratmeter) i 
kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört 2018

Kontinuerligt arbete för att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler med 
fokus på såväl åtgärder i fastigheterna som effektivare lokalutnyttjande och 
beteenden

Nya isarenan på Backavallen har möjliggjort energieffektiviseringar och installation 
av solceller

Mer än halverad energiförbrukning genom installation av bergvärme i 
Oppundahallen
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Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

Den totala solelproduktionen i kommunen har ökat

Kommunens egen solelproduktion genom fastighetsbolagen KFAB och KIAB har ökat

Solceller har installerats på taken till nya isarenan och Duveholmshallen

Regelverket för när bygglov krävs för solceller har lättats upp och avgiften för 
lovprövning har tagits bort

Minskade utsläpp av 
näringsämnen och 
föroreningar till sjöar och 
vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB

Arbete pågår med inventering av enskilda avlopp, totalt åtgärdades 554 bristfälliga 
avlopp 2019-2021

Tillsynskampanj för att minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från 
hästhållning

Rening av Öljaren genom lågflödesmuddring och återföring av näringsämnen från 
sjöbotten till jordbruksmark

Reduktionsfiske i Spetebysjön för att minska övergödning och återställa 
ekosystemet

Dagvattenutredningar i samband med framtagande av detaljplaner

Projektering för våtmark vid Mejeridiket/sjön Näsnaren i samverkan med Tekniska 
verken, Finja, SKF och Sörmland Vatten

Förstudie för våtmark vid Djulö i samverkan med Amazon Web Services och 
Sörmland Vatten

Förstudie gällande Lasstorpsdiket

Nedskräpningen ska 
minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, 
KIAB, KVAAB

En handlingsplan mot nedskräpning har antagits och skräpmätningar har 
genomförts

Upprepade insatser och kampanjer för att minska nedskräpningen har genomförts i 
samarbete med förskolor, skolor, Håll Sverige Rent och Städa Sverige

Biologisk mångfald ska 
främjas genom aktiva 
åtgärder och naturskydd
KS, STN

Återställning av tre tätortsnära beteshagar samt jobb för unga genom projektet 
Naturnära jobb

Omvandling av klippta grönytor till ängsmark 

Utplacering av insektshotell samt holkar för fåglar och fladdemöss

Kommunikationsinsatser kring bland annat invasiva arter

Totala arealen skyddad natur har ökat genom bildande av nya naturreservat

Klimatsmartare måltider 
i kommunens måltids-
verksamhet
STN

Klimatavtrycket från kommunens livsmedelsinköp har minskat

Mätningar av matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg med hjälp av ny metod

Planering av matsedeln för att minska svinn

Anpassning av recept för att främja varor i säsong

Inköp av nytt kostdataprogram som kan bidra till mer klimatsmarta måltider

Flera insatser för att påverka barns och ungdomars matval, bland annat klimatvecka, 
servering av det vegetariska alternativet först i serveringlinjen, marknadsföring av 
dagens miljöval samt produktion av filmer om hållbar livsmedelskonsumtion

Uppföljning av uppdrag

Uppdrag Kommentar

Omvandla klippta grönytor 
till ängsplanteringar för att 
främja biologisk mångfald

Ett antal markytor har ställts om till ängsplanteringar, bland annat vid Vetegatan, 
och fler är under framtagande

Även mer extensiva ytor främjar den biologiska mångfalden då den möjliggör en 
mer variationsrik flora

Samverka med och ställa 
krav på Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har återkommande kontakter med FTI för att 
minska problemen med nedskräpning vid återvinningsstationerna
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Uppdrag Kommentar

Ge information vid bygglov 
om hur det är lämpligast att 
placera byggnader för att få 
optimal effekt av solceller

Sker i samband med rådgivning i tidiga skeden, då det är för sent att ge råd om hur 
byggnader ska placeras med avseende på solelproduktion när bygglov är inlämnat

Solkarta finns på webben och frågor om solceller hanteras av energi- och 
klimatrådgivaren

Generellt krävs inte bygglov för solceller och i de fall det krävs har kommunen 
avgiftsbefriat dessa i taxan

Sätta upp fler bihotell Ett antal insektshotell sätts upp varje år för att bidra till biologisk mångfald men 
också som ett sätt att medvetandegöra, upplysa och sätta frågan om biologisk 
mångfald på agendan

Installera ytterligare 
solenergi i kommunens 
fastigheter

Kommunens solelproduktion genom fastighetsbolagen KFAB och KIAB har ökat

Solceller har installerats på taket av nya isarenan

Fortsätta arbetet kring 
inventering och kretslopps-
anpassning av små avlopp

Inventering av små avlopp har pågått under flera år, totalt åtgärdades 554 
bristfälliga avlopp åren 2019-2021

Under 2022 genomförs inventering av små avlopp i Sköldinge, Valla och Lerbo, 
därefter återstår inventering av fritidsområdena

Förbättra dagvatten-
hanteringen, i första hand 
genom lokalt omhänder-
tagande, eller genom 
utveckling av våtmarker som 
samtidigt skapar attraktiva 
områden för rekreation

Dagvattenutredningar görs i samband med framtagande av detaljplaner

Krav ställs på lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten vid 
nyexploateringar

Två tätortsnära våtmarker i förstudie samt flera utredningar igång för att minska 
översvämningsrisker i tätorten och för att minska föroreningar från dagvatten

Projekt våtmark Djulö i samverkan med Amazon Web Services och Sörmland Vatten 
har startat och projektering pågår.

Genomföra ett projekt för att 
rena Öljaren genom 
lågflödesmuddring

Projektet har startat och muddringsarbetet påbörjades efter sommaren 2021

Minimera utsläpp av 
läkemedelsrester i sjöar och 
vattendrag genom sam-
verkan med Region Sörmland

Sörmland Vatten driver frågan om mätningar i samverkan med Länsstyrelsen och 
kommunen

Informationsinsatser utifrån avfallsplanen

Stärka kommunens 
kommunikation och 
kunskapsspridning kring 
miljöfrågor

Digitala kommunikationsinsatser och utveckling av informationen på webben

Publika aktiviteter för att minska nedskräpning i samverkan med Håll Sverige Rent 
och Städa Sverige

Kommunicering av miljömätningar

Aktiv marknadsföring av Naturkartan

Informera om kommunens 
naturvärden

Naturkartan har uppdaterats med bland annat flera leder och nyttjas även av 
+Katrineholm för information till turister och besökare

Införa elbussar i 
stadstrafiken

Elbussar infördes i stadstrafiken under 2019

Utreda möjligheterna att öka 
genomsläppligheten på 
hårdgjorda ytor, exempelvis 
genom användande av 
hålsten

Vid framtagande av detaljplaner görs dagvattenutredningar och i vissa fall regleras 
hur stor andel av ytan som får hårdgöras

Eftersträva en lägre 
energiförbrukning än 
Boverkets norm vid 
nybyggnationer

Vid nyproduktion bygger KFAB lägst lägst silvercertifierad byggnad enligt 
miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, där en byggnad kan certifieras till guld, 
silver eller brons utifrån krav på energi, inneklimat och material

Nya isarenan och servicebyggnaden på Backavallen medför stora energibesparingar

Intensifiera arbetet med att 
minska matsvinn, bland 
annat genom att utveckla en 
e-tjänst för specialkost och 
frånvaro

Ny nationell matsvinnsmätning startade hösten 2020 och visade på skillnader 
mellan olika verksamheter

Planering av matsedeln för att minska svinn

Ny e-tjänst för specialkoster och anpassade måltider bidrar till minskat matsvinn via 
effektivare hantering och kommunikation mellan kök, dietist, skola och föräldrar
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Uppdrag Kommentar

Förtäta staden för minskade 
behov av transporter

Tre större flerbostadshus uppförda inom 200 meter från resecentrum (Alen, Palmen 
och Pionen)

Byggnation pågår i kvarteret Hämplingen och Abborren med totalt drygt 300 
lägenheter

Förstärka möjligheterna att 
gå och cykla genom nya 
gång- och cykelbanor

Om- och tillbyggnad av gång- och cykelbanor på båda sidor om nya stråket

Om och tillbyggnad av gång- och cykelbana på Nävertorpsgatan

Ny belyst GC-bana genom Backavallen från Prins Bertils gata till Duveholmshallen

Förbättrad skyltning för cyklister klart mellan Lövåsen - Centrum - Backavallen/
Sportcentrum och Djulö

Ny gång- och cykelbana byggs mellan Katrineholm och Strängstorp genom 
Trafikverket

Ställa miljökrav vid 
upphandling, på såväl varor 
och produkter som på 
transporter

Miljökrav på varor, produkter och transporter ställs vid upphandling

Revidera kommunens 
finanspolicy för att förtydliga 
att kommunen inte ska 
investera i fossilbranschen

Finanspolicyn har reviderats

Skärpa kraven vid 
upphandling och användning 
av kemikalier, med hänsyn till 
både miljö- och arbetsmiljö-
aspekter

Revidering av kommunens inriktningsdokument för inköp

Revidering av kommunens rese- och fordonspolicy som även hanterar miljöhänsyn 
vid transporter av varor

Inköp av kemikalier görs genom centralt kommungemensamt avtal, vilket ger större 
kontroll avseende miljö- och arbetsmiljöaspekter

Fasa ut och ersätta 
användandet av 
plastmaterial, såsom 
engångsartiklar, med 
miljövänliga alternativ i de 
kommunala verksamheterna

Krav finns inför upphandling av nya avtal och miljövänliga alternativ har setts över

Engångsartiklar har fasats ut i den mån det är möjligt inom kommunens 
verksamheter

För förskolan finns en upprättad handlingsplan kring giftfri/hälsosam förskola

Pandemin bidrog till viss ökad användning av engångsmaterial samtidigt som viss 
användning minskade till följd av stängda verksamheter

Utreda möjligheten till 
vertikala odlingar i 
centrum för att minska 
klimatpåverkan, buller 
och dagvattenflöden, 
i samverkan med 
fastighetsägare

Frågan har varit uppe i centrumgruppen där fastighetsägare medverkar men mött 
svalt intresse 

Kommer hanteras vidare i arbetet med att utveckla torget i samband med att nya 
huset på torget färdigställs

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Bedömning av resultatmål

Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Säkrad kompetens-
försörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Andelen som arbetar heltid har ökat både bland kvinnor och män

Fler som fyllt 65 år har valt att fortsätta jobba

Antalet tillsvidareanställda som slutar på egen begäran har minskat, främst bland 
kvinnor 

Stor flexibilitet för att säkra kompetensförsörjningen under pandemin, bland annat 
genom omfördelning av personal

Framtagande och uppdatering av kompetensförsörjningsplaner både på 
övergripande nivå samt per förvaltning
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Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Utbildningar i kompetensbaserad rekrytering

Flera pågående insatser för tryggad personalförsörjning, bland annat uppdrags-
utbildning förskollärare, utbildning till barnskötare, möjlighet att läsa till under-
sköterska via äldreomsorgslyftet, mottagande av socionomstudenter samt 
utbildningstjänster

Framtagande av en kommunövergripande lönestrategi med handlingsplaner

Traineeprogram samt olika återkommande chefs- och ledarskapsutbildningar 

Ökat 
medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

På total nivå är resultatet oförändrat högt i medarbetarundersökningen kring 
hållbart medarbetarengagemang (HME)

Kontinuerligt arbete med att identifiera förbättringsområden och ta fram 
handlingsplaner med åtgärder utifrån medarbetarundersökningen

Brett arbete inom förvaltningarna för att öka medarbetarnas delaktighet och 
involvering i olika former av utvecklingsarbete, verksamhetsplanering och 
systematiskt kvalitetsarbete

Förbättrad hälsa för 
kommunens 
medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Under 2019 minskade den totala sjukfrånvaron för både kvinnor och män

Åren 2020 och 2021 ökade sjukfrånvaron, men mot bakgrund av pandemin var 
ökningen relativt begränsad

I början av 2022 låg sjukfrånvaron på en hög nivå men har därefter minskat igen 

Minskad långtidssjukfrånvaro

Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet med handlingsplaner för varje 
förvaltning

Hälsofrämjande aktiviteter genom bland annat hälsoinspiratörer, hälsovecka och 
stöd för att sluta röka

Höjning av friskvårdsbidraget och ökad andel medarbetare som nyttjar bidraget

Satsningen Hälsoåret 2022 för att förbättra hälsan för både invånare och 
medarbetare i kommunen

Kommunens
tillgänglighet för 
invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Mycket höga resultat i medborgarundersökningen gällande bemötande och 
möjlighet att få svar på frågor vid kontakt med kommunen

Utvecklingen av Kontaktcenter och kransorternas Servicepunkter har gjort det 
enklare för invånare att komma i kontakt med kommunens tjänster och service

Omfattande utveckling och ökat användande av e-tjänster och digitala lösningar har 
ökat tillgängligheten men också bidragit till att upprätthålla verksamhet under 
pandemin

Genom lansering av en karta på webben kan aktuellt kartmaterial för 
bygglovsansökningar och andra tillstånd hämtas digitalt

Ökad tillgänglighet på webben och i sociala medier med bland annat textade filmer 
och syntolkning samt tillgänglighetsanpassade dokument

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON

Genom pandemin har utvecklingen och kompetensen när det gäller digitalisering 
och användande av digitala lösningar accelererat

Kontaktcenter, som vägleder och ger hjälp till självhjälp vad gäller kommunens 
e-tjänster, har sett en kraftig ökning av antalet ärenden

Satsningen på digitala verktyg i skolan, den snabba omställningen till 
distansundervisning i samband med pandemin samt införandet av en mer 
användarvänlig lärplattform har skyndat på och ökat den digitala delaktigheten för 
många målgrupper

Även inom vuxenutbildningen har användningen av digitala lärplattformar ökat och 
utrustning har vid behov lånats ut till elever

Projektet Digital inkludering syftar till att stärka nyanländas digitala kompetens för att 
öppna vägar till arbetsmarknaden

Parallellt med övergången till O365 har  pandemin starkt bidragit till ökad digital 
kompetens och delaktighet bland kommunens medarbetare, bland annat genom 
digitala möten, delning av dokument och information samt framtagande av digitala 
utbildningsmaterial
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Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder

Ökad effektivitet genom 
nya samverkans-former 
internt och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, KVAAB, VSR

Ökad samverkan med andra kommuner och kommunalförbund kring bland annat 
gymnasieantagning, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, modersmåls-
undervisning, telefonväxel och löneadministration

Pandemin har bidragit till nya kontaktytor och ökad samverkan både internt och 
externt

Ökad användning av digitala möten har bidragit till mindre restid samt mer och 
effektivare samverkan 

Samverkansplattform med Arbetsförmedlingen

Flera samverkansformer inom vård- och omsorg, exempelvis fallpreventionsrådet, 
nutritionsrådet, demensrådet, Vård- och omsorgscollege, Uppdrag Psykisk hälsa, 
Trygg hemgång samt Elsas hälsa, en samverkan mellan region och kommun som 
möjliggör ökat samarbete med fokus på patient

Internt har samverkan inom och mellan kommunens förvaltningar och bolag ökat 
kopplat till bland annat utveckling av Kontaktcenter, hemmaplanslösningar istället 
för placeringar, rutiner för detaljplaner och bygglov, projektorganisation för 
anläggningsarbeten, barnhälsoteam, föreningsstöd, med mera

Resultatet ska uppgå till 
minst en procent av 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Resultatet för 2019 uppgick till 2,3 procent av skatteintäkterna

Resultatet för 2020 uppgick till 3,9 procent av skatteintäkterna

Resultatet för 2021 uppgick till 3,8 procent av skatteintäkterna

Prognoserna för 2022 pekar på ett resultat som uppgår till mer än en procent av 
skatteintäkterna

Nettodriftskostnaderna 
ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON

Under 2019 och 2020 ökade nettodriftkostnaderna mindre än skatteintäkterna

Under 2021 ökade nettodriftkostnaderna mer än skatteintäkterna, främst till följd av 
en pensionsförsäkringslösning som kommunen tecknade för att dämpa framtida 
kostnadsutveckling

Prognoserna för 2022 pekar på ökade nettodriftskostnader till följd av stigande 
inflation

Avskrivningar ska under 
mandatperioden inte 
överstiga tre procent av 
driftbudgeten
KS

Under 2019, 2020 och 2021 översteg avskrivningarna tre procent av driftsbudgeten

I genomsnitt uppgick avskrivningarna till 3,4 procent av driftbudgeten under de 
första tre åren av mandatperioden

Enligt fastställd övergripande plan med budget kommer avskrivningarna för 
budgeterade investeringar överstiga tre procent av driftbudgeten även 2022, 
normalt hinns dock inte alla investeringar med, vilket innebär att avskrivningarna 
kan bli lägre än budgeterat

Uppföljning av uppdrag

Uppdrag Kommentar

Utveckla kommunens, 
tillgänglighet, bemötande 
och service till invånare och 
företag på bred front, genom 
bland annat e-tjänster, 
ny webbplats, Kontaktcenter, 
servicepunkter på lands-
bygden och god tillgänglighet 
per e-post och telefon

Utvecklingsarbete inom Kontaktcenter kring tillgänglighet, service och bemötande

Servicepunkter på landsbygden inventeras löpande vid besök

Utveckling av e-tjänster och digitala lösningar

Utveckling av kommunens webbplats

Framtagande av en bemötandeguide som ger stöd och hjälp till medarbetare i 
kontakt med kommunens invånare

Utveckling av Föreningsservice som "en väg in" även för kulturföreningar

Ökade möjligheter för externa utförare inom vård och omsorg att ansluta sig till 
kommunens verksamhetssystem
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Uppdrag Kommentar

Fortsätta arbetet för att öka 
den digitala delaktigheten i 
alla åldrar

Kontaktcenter vägleder och ger invånare hjälp till självhjälp genom kommunens 
e-tjänster

Satsningen på digitala verktyg i skolan, den snabba omställningen till distans-
undervisning i samband med pandemin samt införandet av en mer användarvänlig 
lärplattform har bidragit till ökad digital delaktighet

Inom vuxenutbildningen har användningen av digitala lärplattformar ökat och 
utrustning lånats ut till elever vid behov

Projektet Digital inkludering som syftar till att stärka nyanländas digitala kompetens 
för att öppna vägar till arbetsmarknaden

Parallellt med övergången till O365 har pandemin starkt bidragit till ökad digital 
kompetens och delaktighet bland kommunens medarbetare, bland annat genom 
digitala möten, delning av dokument och information samt framtagande av digitala 
utbildningsmaterial

Kommunövergripande satsning på digital delaktighet i samband med den 
internationella kampanjen All Digital Weeks

Utveckla uppföljning och 
redovisning av kommunens 
resultat och kvalitet

Uppföljningsrapporter har utvecklats och månadsbokslut införts, utveckling pågår 
löpande

Utveckling pågår av det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningarna samt av 
det interna arbetet med planering och uppföljning

Intensifiera arbetet med att 
effektivisera den kommunala 
organisationen, bland annat 
genom att ta tillvara 
medarbetarnas kreativitet 
och idéer

Flera effektiviseringar har genomförts under mandatperioden, bland annat 
samordning av kommunikation under kommunledningsförvaltningen för att samla 
kompetenserna och öka professionaliteten, samordning av nämndsekreterarna för 
att bredda kompetensen och ansvara för kommunövergripande utredningsuppdrag, 
samt bildande av en lokal- och fastighetsavdelning för att möta och samordna 
kommunens ökade behov av verksamhetslokaler och vara en part till kommunens 
bostadsbolag

Medel har avsatts för innovation och medarbetare har utbildats i metoder för att 
driva innovationsprocesser men arbetet har av flera anledningar, bland annat 
pandemin, inte utvecklats som planerat

Under pandemin har flera okonventionella arbetsmetoder prövats och bidragit till 
effektivare lösningar, till exempel genom närmare samarbete mellan förvaltningar 
och ändrad mötesstruktur där allt fler mötestillfällen, utbildningar och konferenser 
genomförs digitalt

Förvaltningarna har utvecklat arbetssätten för att ta tillvara medarbetarnas 
kreativitet och idéer, till exempel genom facklig samverkan, arbeta med ständiga 
förbättringar, idépris och e-tjänst för att ta emot idéer

Utveckla utbildnings-
möjligheterna för 
kommunens anställda, 
exempelvis genom betald 
utbildning inom ramen för 
arbetstiden eller genom att 
garantera anställning för 
personer som arbetar heltid 
men som studerar på sin 
fritid för att läsa in viss 
kompetens

En rad satsningar som ger möjlighet till vidareutbildning och att på olika sätt 
kombinera studier och arbete har gjorts riktat till många olika yrkesgrupper, 
exempelvis barnskötarbiträden, barnskötare, specialpedagoger, förskollärare, 
lärare, lärare i fritidshem, socionomer, vårdbiträden, undersköterskor och 
specialistsjuksköterskor

Internt traineeprogram samt ledarskapsprogram

Öka den interna 
effektiviteten genom 
digitalisering och 
vidareutveckling av
e-tjänster

Ett stort antal digitaliseringsinitiativ har genomförts och pågår, arbetet samordnas 
genom ett digitaliseringsforum med deltagare från alla förvaltningar

Office 365 har implementerats och gett stora möjligheter till fortsatt utveckling av 
digitala lösningar och effektivisering av olika arbetsprocesser

Pandemin har bidragit till en kraftig ökning av nyttjandet av digitala verktyg, bland 
annat för möten och utbildningar

Totalt finns 127 fullvärdiga e-tjänster i kommunens e-tjänstportal

Utveckling av digital karta på webben samt GIS-tjänster
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Uppdrag Kommentar

Alla medarbetare ska ha en 
heltidsanställning som grund 
och kunna välja 
tjänstgöringsgrad

Samtliga medarbetare som omfattas av heltid som norm har en heltidstjänst som 
grund och möjlighet att välja tjänstgöringsgrad om verksamheten så tillåter

Andelen medarbetare som väljer att arbeta heltid har ökat kontinuerligt både för 
kvinnor och män

Öka samarbetet med andra 
kommuner, exempelvis 
genom att köpa och sälja 
tjänster för att säkra 
kompetens och 
kostnadseffektivitet

Samverkan med andra kommuner finns inom många verksamhetsområden, både 
genom köp och sälj av tjänster och samverkan genom olika former av samverkans-
råd och samverkansprojekt

Exempel på samverkansområden som tillkommit under mandatperioden är 
samverkan kring införande av e-arkiv genom Sydarkivera, en länsgemensam 
socialjour, antagning till gymnasieskolan där Vingåker och Flen köper tjänsten av 
Katrineholms kommun, nya avtal kring mottagande av elever inom grund- och 
gymnasiesärskolan, leverans av matlådor inom hemtjänsten till Flen, avtal med 
Vingåkers kommun om köp av konsumentvägledning från Katrineholms kommun 
samt avtal med Vårdförbundet som innebär att Katrineholms kommun hanterar 
löneadministration

Fortsätta insatserna för att 
minimera delade turer

Löpande arbete med att minimera delade turer i de få fall det förekommer

Utveckla samverkan med 
näringslivet, Region 
Sörmland och andra 
myndigheter gällande 
kompetensförsörjning och 
rekrytering, exempelvis för 
att möjliggöra så kallade 
tandemrekryteringar

Samverkan med Regionen och inom länet för att stärka kompetensförsörjningen

Samverkan med näringslivet inom ramen för ESF-projektet Kompetens inför 
framtiden 

Initiativ har tagits kring tandemrekryteringar men stannade upp till följd av 
pandemin

Utreda behov och 
möjligheter till stärkt 
samverkan med externa 
parter, exempelvis gällande 
kompetensutveckling/ 
utbildning av medarbetare

För chefsutveckling har ett verktyg för microlearning inskaffats som omfattar ett 
trettiotal utbildningsprogram för stöd i ledarskapet och som utvecklas löpande efter 
behov och förändringar i omvärlden

Beroende på område genomförs utbildningsinsatser i samverkan med andra aktörer

Dialoger om utökat samarbete stannade av under pandemin och behöver startas 
om

Vidareutveckla friskvårds-
insatserna och stimulera 
medarbetarna till ökad 
friskvård

Flera motiverande metoder har utvecklats och insatser pågår, individuellt och/eller i 
grupp

Hälsoinspiratörer har inrättats på de flesta arbetsplatser med uppdrag att 
samordna och stötta i planering och genomförande av friskvårdsaktiviteter samt att 
arbeta tillsammans med andra hälsoinspiratörer från samtliga förvaltningar med 
aktiviteter för att utveckla kommunens hälsofrämjande arbete på kommunöver-
gripande nivå

Friskvårdsbidraget har höjts två gånger och andelen medarbetare som nyttjar det 
har ökat

Förslag till omarbetat inriktningsdokument för friskvård har tagits fram för att 
tydliggöra vad som menas med en hälsofrämjande arbetsplats

I samband med upphandling av företagshälsovård har det förebyggande och 
främjande arbetet lyfts fram i underlaget

En hälsovecka har genomförts årligen och under 2022 är fokus på hälsa genom 
beslut om Hälsoåret

Stötta och stärka personal-
föreningen, i syfte att bredda 
utbudet av förebyggande och 
personalvårdande aktiviteter 
och uppmuntra fler att delta

Dialog förs kontinuerligt med personalföreningen avseende insatser och om att 
bredda informationen om personalföreningens aktiviteter, bland annat genom 
hälsoinspiratörerna
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Uppdrag Kommentar

Sätta in insatser för att 
avlasta exempelvis lärare, 
sjuksköterskor och social-
sekreterare från administra-
tiva arbetsuppgifter, bland 
annat genom att ta in nya 
kategorier av medarbetare

Inom bildningsförvaltningen har nya yrkeskategorier anställts för att avlasta 
lärarpersonal, exempelvis administratörer, socialpedagoger, resurspedagoger, 
trygghetsvärdar

Inom socialförvaltningen har administratörer rekryterats för att stötta social-
sekreterarna med administrativa arbetsuppgifter och arbete pågår för att införa 
taligenkänning för att effektivisera dokumentationen

Inom vård- och omsorgsförvaltningen avlastas legitimerad hälso- och sjukvårds-
personal gällande bland annat beställningar, provtagningar och skötsel av bilar 
genom administrativ personal och frikopplade undersköterskor

Utreda möjligheterna att 
stimulera medarbetare till 
friskvård genom digitala 
verktyg och en hälsopremie 
utöver friskvårdsbidraget

En träningsapp för pausgympa har lagts ut på organisationens samtliga datorer

Personalutskottet har ställt sig bakom ett förslag till en hälsopremie

Stärka ledarskapet och 
medarbetarskapet genom 
bland annat kompetens-
utveckling, formell 
samverkan samt dialog och 
delaktighet

Det personalpolitiska programmet har reviderats för att tydliggöra kommunens 
arbetsgivarpolitik

Som komplement tas verktyg och dialogmaterial fram löpande som kan användas 
på arbetsplatsen för att nå den personalpolitiska inriktningen

En chefs- och personalhandbok har lanserats för att ge stöd i både medarbetarskap 
som ledarskap

Nyhetsbrev skickas ut till samtliga chefer var tredje vecka och chefsfrukostar 
genomförs fyra gånger per år kring aktuella ämnen

Kommunövergripande ledarskapsprogram och chefsutbildningar

Traineeprogram

Under hälsoåret anordnas utbildningar i hälsofrämjande ledarskap för att öka 
förståelsen för ett ledarskap som främjar en god arbetsmiljö



Bilaga: Uppföljning av indikatorer 
I bilagan redovisas utfall för de indikatorer som används som underlag för bedömning av resultatmålen i kommunplan 2019-2022. Indikatorerna har 
fastställts av kommunfullmäktige i samband med övergripande plan med budget och baseras i stor utsträckning på statistik som kommunen tar fram 
till följd av myndighetskrav eller annan uppföljning. En stor del av indikatorerna hämtas från den öppna databasen Kolada.  

I redovisningen av indikatorerna visas senast tillgängligt utfall, i kommentaren anges vilken period som statistiken avser. För att kunna bedöma 
utvecklingen under mandatperioden 2019-2022 redovisas även utfallet 2018. Om utfall för 2018 saknas jämförs istället med utfall för 2017 eller 2019. 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Invånarantalet ska öka till minst 
35 500 personer vid 
mandatperiodens slut 
KS, BMN 

Invånare, antal kvartal 34 672 Utfall per 31 mars 2022. 34 550 Befolkning per 31 december 
2018.  

Invånare, antal per 1 nov 34 804 Utfallet avser 2021. 34 425 Utfallet avser 2018. 

Förändring antal invånare sedan 
föregående år (%) 

0% Utfallet avser 2020. 1,2% Utfallet avser 2018.

Förbättrat företagsklimat 
KS, BMN, STN, KIAB 

Företagarnas sammanfattande omdöme 
om kommunen enligt Svenskt Näringsliv 

3,9 Utfallet avser 2022. 3,8 Utfallet avser 2018.

Företagarnas helhetsbedömning av 
servicen i myndighetsutövningen (NKI)

75 Utfallet avser 2020. 72 Utfallet avser 2018. 

Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB 
tillhandahåller (NKI)

NKI 82 Utfallet avser 2019. NKI 82 Utfallet avser 2019. 

Växande och breddat näringsliv
KS

Nyregistrerade företag, antal 156 st Utfallet avser 2021. 144 st Utfallet avser hela 2018. 

Nyregistrerade företag, antal per 1000 
invånare 

 Utfallet baseras på första 
halvåret 2018. 

4,8 Utfallet baseras på första 
halvåret 2018.
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Fler unga entreprenörer 
KS, BIN, VIAN 

Elever som driver UF-företag (%) 8,7% Utfallet avser läsåret 
2021/2022, andel elever som 
driver UF-företag av totalt antal 
elever på gymnasieskolan.  

8% Utfallet avser höstterminen 
2018. Andel elever som driver 
UF-företag av totalt antal elever 
i gymnasieskolan. 

Företagsamhet bland unga (%) 3,7% Utfallet avser 2019 och visar 
andel invånare 16-34 år som 
har F-skattsedel, är delägare i 
ett aktivt handelsbolag eller är 
vd eller ordinarie 
styrelsemedlem i ett aktivt 
aktiebolag. 

3,5% Utfallet avser 2018 och visar 
andel invånare 16-34 år som 
innehar F-skattsedel, är 
delägare i ett aktivt 
handelsbolag eller är vd eller 
ordinarie styrelsemedlem i ett 
aktivt aktiebolag. 

Fler arbetstillfällen 
KS 

Förvärvsarbetande dagbefolkning 15 188 Utfallet avser 2020. 14 969 Utfallet avser 2018. 

Ökad sysselsättning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, 
KFAB 

Ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, yrkesprogram 
kommunala skolor (%) 

47,4% Utfallet avser 2019. 52% Utfallet avser 2018. 

Praktikanter i kommunala verksamheter, 
antal 

76 Utfallet avser 2021, deltagare 
anvisade till Viadidakt från 
socialförvaltningen i 
Katrineholm. 

42 Utfallet avser 2019.

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

10,5% Utfallet avser 2019. 9,7% Utfallet avser 2018. 

Arbetslöshet 16-64 år (%) 9,3% Utfallet avser december 2021.  9,5% Utfallet avser 2018.

Ökad övergång från försörjningsstöd 
till egen försörjning
SOCN, VIAN

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, andel 
deltagare från Katrineholm som börjat 
arbeta

18% Utfallet avser 2021. 18% Utfallet avser 2018. 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, andel 
deltagare från Katrineholm som börjat 
studera 

5% Utfallet avser 2021. 18% Utfallet avser 2018. 
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 

81% Utfallet avser 2021. 67% Utfallet avser 2019. 

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, 
antal per månad 

500 Utfallet avser genomsnitt per 
månad 2021. 

600 Utfallet avser 2018. 

Barn som ingår i hushåll med 
försörjningsstöd, andel av totalt antal 
invånare 0-18 år (%) 

9% Utfallet avser 2021, årets 10 
första månader. 

12% Utfallet avser 2018. 

Minskade kostnader för utbetalt 
försörjningsstöd 
SOCN 

Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr) 51 mnkr Utfallet avser 2021. 58 mnkr Utfall 2018. 

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr) 8 473 kr Utfallet avser 2021.  8 030 kr Utfallet avser 2018. 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Fler bostäder, med variation mellan 
olika bostadstyper och 
upplåtelseformer 
KS, BMN, KFAB 

Planerade bostäder i detaljplaner som 
vunnit laga kraft under året, antal 

0 Utfallet avser 2021. Detaljplan 
för Luvsjön etapp 4 med ca 60 
bostäder antogs av fullmäktige 
men upphävdes av mark- och 
miljödomstolen. 

  

Färdigställda lägenheter i nybyggda 
småhus, antal 

59 Utfallet avser 2021, preliminära 
uppgifter. 

2 Utfallet avser helår 2018. 

Färdigställda lägenheter i nybyggda 
flerbostadshus, antal

111 Utfallet avser kvartal 1-3 2021, 
preliminära uppgifter.

210 Utfallet avser helår 2018.

Nyproduktion av hyresrätter, andel av 
totalt antal färdigställda bostäder (%) 

19 Utfallet avser 2020. 55 Utfallet avser 2018. 
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Tryggare offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB, VSR 

Invånarnas bedömning av tryggheten i 
kommunen 

 
 

60% Utfallet avser andel invånare 
som i polisens 
trygghetsundersökning 2018 

går ut ensam sent en kväll i 
området där du bor, känner du 
dig då trygg eller otrygg?

Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg 
till och från skolan, andel (%) 

93% Utfallet avser 2020. Jämfört 
med 2017 har andelen minskat 
bland flickor. 

97% Utfallet avser 2017. 

Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig 
trygga på väg till och från skolan, andel (%) 

97% Utfallet avser 2020. Jämfört 
med 2017 har andelen minskat 
något bland flickor. 

99% Utfallet avser 2017. 

Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan 
eller i centrum, andel (%) 

86% Utfallet avser 2020, andel som 
känner sig trygga på stan eller i 
centrum på dagen. Utfallet är 
inte helt jämförbart med förra 
mätningen 2017. 

94% Utfallet avser 2017. 

Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig 
trygga på stan eller i centrum, andel (%) 

93% Utfallet avser 2020, andel som 
känner sig trygga på stan eller i 
centrum på dagen. Utfallet är 
inte helt jämförbart med förra 
mätningen 2017. 

97% Utfallet avser 2017. 

Klottersanering som slutförts inom 24 
timmar, andel av inkommande uppdrag till 
kommunen (%) 

53% Utfallet avser 2021, totalt 106 
ärenden på kommunens ytor 
varav 56 sanerats inom 24 
timmar.

75% Utfallet avser 2018. 12 av 16 
klotterärenden har sanerats 
inom 24 timmar.  

Olyckor där räddningstjänstens första 
enhet kommer fram inom målsatt tid, 
andel (%)

98% Utfallet avser 2021. 99% Utfallet avser 2018.  

Personer som utbildats av 
räddningstjänsten kring 
olycksförebyggande och olycksavhjälpande 
åtgärder, antal 

1 967 Utfallet avser 2021. 6 532 Utfallet avser 2018.  
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Olyckor där en första skadebegränsande 
åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor 
som föranlett räddningsinsats (%) 

51% Utfallet avser 2021. 42% Utfallet avser 2018.  

Resandet med cykel och till fots ska 
öka 
KS, STN 

Gångtrafik Lövatunneln, antal passager 1 799 Utfallet avser genomsnittligt 
antal passager per dygn under 
2021 (på grund av mättekniska 
problem ingår inte vecka 21-
39). 

2 393 Utfallet avser 2019, antal 
passager per dag i genomsnitt. 

Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager 0 Utfall saknas pga felkällor vid 
mätningen. 

573 Utfallet avser 2019, antal 
passager per dag i genomsnitt. 

Andel resor med gång- och cykeltrafik inom 
Katrineholms stad (%) 

43% Utfallet avser 2014.    

Resandet med buss och tåg ska öka 
KS 

Resande med stadstrafiken (buss), antal 112 794 Utfallet avser 2021. 235 800 Utfallet avser 2018. 

Resande med landsbygdstrafiken (buss), 
antal 

220 874 Utfallet avser 2021. 436 000 Utfallet avser 2018. 

Tågstopp vid Katrineholms Central, antal 90 Utfallet avser vardag hösten 
2021. 

  

Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm 
Central, antal 

38 Utfallet avser vardag kl 06-09 
samt 16-19 hösten 2021. 

34 Utfallet avser vecka 40 år 2018.

Andel resor med kollektivtrafik inom 
Katrineholms stad (%) 

3% Utfallet avser 2014.    

Förbättrad standard på gator, vägar, 
gång- och cykelvägar 
KS, STN 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 38 843 Utfallet avser 2021. 31 770 Utfallet avser 2018. 

Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%) 36% Utfallet avser 2021. 
Nollvisionens etappmål är 35% 
säkra passager.

  

Alla katrineholmare ska erbjudas 
fiberbaserat bredband senast 2020
KS

Invånare i tätort med tillgång till 
fiberbaserat bredband, andel (%)

95% Utfallet avser 1 oktober 2021. 90% Utfallet avser 1 oktober 2018. 

Invånare på landsbygd med tillgång till 
fiberbaserat bredband, andel (%) 

83% Utfallet avser 1 oktober 2021. 71% Utfallet avser 1 oktober 2018. 
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En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet 
BIN, KULN, STN 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 
antal 

4,8 Utfallet avser 2020. 5,1 Utfallet avser 2018. 

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 

32% Utfallet avser 2020. 38% Utfallet avser 2018. 

Barn som uppger att de känner sig trygga 
på förskolan, andel (%) 

92% Utfallet avser 2021. 92% Utfallet avser 2019. 

Vårdnadshavare som uppger att deras 
barn känner sig tryggt på förskolan, andel 
(%) 

94% Utfallet avser 2021. 93% Utfallet avser 2019.

Vårdnadshavare som uppger att förskolan 
väcker deras barns nyfikenhet och lust att 
lära, andel (%) 

86% Utfallet avser 2021. 85% Utfallet avser 2019. 

Fler elever ska klara målen i 
grundskolan och nå höga resultat 
BIN, KULN, SOCN 

Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa 
(%) 

88% Utfallet avser vt 2021 90% Utfallet avser vt 2018.  

Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, 
andel (%) 

84% Utfallet avser vt 2021.  80% Utfallet avser vt 2019. 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, 
kommunala skolor, andel (%) 

70% Utfallet avser vt 2019. Med 
anledning av covid-19 samlades 
inte resultat på nationella prov 
in våren 2021. Våren 2020 
ställdes alla nationella prov in. 

58% Utfallet avser 2018.  

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i 
matematik, kommunala skolor, andel (%)

84% Utfallet avser vt 2021.  84% Utfallet avser 2018.  

Elever i år 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel 
(%)

78% Utfallet avser vt 2021. Efter 
sommarskolan blev 81% av 
eleverna behöriga.

82% Utfallet avser 2018.  

Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, 
kommunala skolor, andel (%)

70% Utfallet avser vt 2021, andelen 
elever som nått minst ett högt 
betyg (A/B) i ett eller flera 
ämnen (betyg före 
sommarskola).  

67% Utfallet avser 2018.
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Fler elever ska klara målen i 
gymnasieskolan och nå höga resultat 
BIN, KULN, SOCN 

Gymnasiefrekvens, (%) 90% Utfallet avser 2020. 87% Utfallet avser 2018.  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel (%) 

62% Utfallet avser 2021.  64% Utfallet avser 2018.  

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

44% Utfallet avser 2021.  43% Utfallet avser 2018.  

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, kommunala skolor 

13,8 Utfallet avser 2021.  13,5 Utfallet avser 2018.  

Ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, 
andel (%) 

77% Utfallet avser 2019. 79% Utfallet avser 2018. 

Ökad trygghet i skolan 
KS, BIN, STN, KFAB 

Elever i årskurs 6 som anger att de känner 
sig trygga i skolan, kommunala skolor, 
andel (%) 

83% Utfallet avser 2021.  79% Utfallet avser 2018. 

Elever i årskurs 9 som anger att de känner 
sig trygga i skolan, kommunala skolor, 
andel (%) 

84% Utfallet avser 2021.  74%  

Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de 
känner sig trygga i skolan, kommunala 
skolor, andel (%) 

89% Utfallet avser 2020. 
Svarsfrekvensen i 2021 års 
enkät var för låg för att några 
resultat ska kunna redovisas.  

  

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 (%)

67% Utfallet avser 2020, åk 7. Utfall 
för åk 9 69%, år 2 gymn 65%.

67% Utfallet avser åk 7 2017. Utfall för 
åk 9 74 %, för åk 2 gym 69%,.  

Elever som rör på sig minst 60 minuter per 
dag, andel (%)

44% Utfallet avser 2020, åk 7. Utfall 
åk 9 43%, år 2 gymn 36%.

53% Utfallet avser 2017, åk 7. Utfall 
åk 9 46%, år 2 gymn 43%.

Fler studerande ska klara målen i 
kommunal vuxenutbildning
VIAN

Studerade från Katrineholm inom 
grundläggande vuxenutbildning som klarar 
målen, andel (%)

82% Utfallet avser 2021, 
ämnesområdena svenska, 
svenska som andraspråk, 
matematik och engelska.

74% Utfallet avser studerande från 
Katrineholm 2018 inom 
ämnesområdena svenska, 
svenska som andraspråk, 
matematik och engelska. 
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Studerande från Katrineholm inom 
gymnasial vuxenutbildning som klarar 
målen, andel (%) 

68% Utfallet avser 2021, 
ämnesområdena svenska, 
svenska som andraspråk, 
matematik och engelska. 

62% Utfallet avser studerande från 
Katrineholm 2018 inom 
ämnesområdena svenska, 
svenska som andraspråk, 
matematik och engelska. 

Studerande från Katrineholm som klarar 
målen i utbildning i svenska för invandrare, 
andel (%) 

62% Utfallet avser 2021. 49% Resultat för studerande på sfi 
alla kurser helåret 2018, 
studerande från Katrineholm. 

Fler ska gå vidare till studier på 
eftergymnasial nivå 
BIN, VIAN 

Ungdomar som studerar på 
högskola/universitet 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, hemkommun, andel 
(%) 

26% Utfallet avser de elever som 
slutade gymnasieskolan 2019 
och som nu studerar på 
högskola/universitet.  

24% Utfallet avser 2018. 

Studenter som i sina eftergymnasiala 
studier använder lokaler och service vid 
lärcenter Campus Viadidakt, antal. 

238 Utfallet avser 2021. 125 Utfallet avser 2018. 

Trygg vård & omsorg 

Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

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 (%) 

86% Utfallet avser 2020. 84% Utfallet avser 2018. 

Brukare som svarar att det känns 
ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt 
boende för äldre, andel (%) 

88% Utfallet avser 2020. 92% Utfallet avser 2018. 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten, 
antal personal som en brukare inom 
hemtjänsten möter under 14 dagar, 
medelvärde 

16 Utfallet avser 2021. 16 Utfallet avser 2018. 

Brukare på gruppbostad enligt LSS som 
svarar att de känner sig trygga med alla i 
personalen, andel (%)

80% Utfallet avser 2021. 79% Utfallet avser 2017.



  

42(52)
 

 

Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Brukare på servicebostad enligt LSS som 
svarar att de känner sig trygga med alla i 
personalen, andel (%) 

81% Utfallet avser 2021. 80% Utfallet avser 2017. 

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS 
som svarar att de känner sig trygga med 
alla i personalen, andel (%) 

85% Utfallet avser 2020. 84% Utfallet avser 2017.

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 (%) 

73% Utfallet avser 2021. Att värdet 
inte är 100% beror på att 
servicehusen, där 
förutsättningarna är 
annorlunda, ingår i mätningen. 

98% Utfallet avser 2018. 

Boendeplatser i särskilt boende för äldre 
som erbjuder minst en organiserad och 
gemensam aktivitet per dag under helgen, 
andel (%) 

73% Utfallet avser 2021. Att värdet 
inte är 100% beror på att 
servicehusen, där 
förutsättningarna är 
annorlunda, ingår i mätningen. 

74% Utfallet avser 2018. 

Brukare som svarar att de är 
ganska/mycket nöjda med de aktiviteter 
som erbjuds på sitt särskilda boende för 
äldre, andel (%) 

67% Utfallet avser 2020. 81% Utfallet avser 2018. 

Brukare i särskilt boende för äldre som 
svarar att de upplever att möjligheterna att 
komma utomhus är ganska/mycket bra, 
andel (%) 

72% Utfallet avser 2020. 73% Utfallet avser 2018. 

Brukare inom hemtjänsten med 
biståndsbeslut om social 
samvaro/promenad, andel (%) 

44% Utfallet avser 2021. 45% Utfallet avser 2019. 

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 (%)

76% Utfallet avser 2020. 81% Utfallet avser 2018. 

Brukare som svarar att måltiderna på sitt 
särskilda boende för äldre oftast/alltid är 
en trevlig stund på dagen, andel (%)

71% Utfallet avser 2020. 79% Utfallet avser 2018. 
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Brukare på särskilt boende för äldre som 
har möjlighet att välja mellan olika 
maträtter, andel (%) 

100% Utfallet avser 2021. 45% Utfallet avser 2018. 

Brukare i särskilt boende för äldre vars 
nattfasta är mindre än 11 timmar (med 
hänsyn taget till den enskildes önskemål), 
andel (%) 

37% Utfallet avser mätning av 
nattfastan som genomfördes 
våren 2021. 

44% Utfallet avser hösten 2018.  

Äldre på vårdboenden med bedömd risk 
för undernäring som har en planerad 
förebyggande åtgärd, andel (%) 

89% Utfallet avser 2021 och visar 
andelen av samtliga 
riskbedömningar som har en 
handlingsplan. Varje enskild 
person kan ha flera 
riskbedömningar. 

86% Utfallet avser 2018, andel av de 
personer som riskerar 
undernäring som har en 
planerad förebyggande åtgärd.  

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 (%) 

69% Utfallet avser 2020. 77% Utfallet avser 2018. 

Personal inom vård och omsorg som följer 
basala hygienrutiner och klädregler, andel 
(%) 

78% Utfallet avser våren 2021 och 
visar andel personal som följer 
basala hygienrutiner och 
klädregler utifrån alla åtta steg 
som ingår i mätningen. 

47% Utfallet avser 2018. 

Äldre på vårdboenden med bedömd risk 
för fall som har en planerad förebyggande 
åtgärd, andel (%) 

88% Utfallet avser 2021 och visar 
andelen av samtliga 
riskbedömningar som har en 
handlingsplan. Varje enskild 
person kan ha flera 
riskbedömningar.

  

Rapporterade avvikelser inom hälso- och 
sjukvård som minst har en åtgärd, andel 
(%)

94% Utfallet avser 2021 och visar 
andelen av samtliga 
rapporterade HSL-avvikelser 
som vid utgången av 2021 hade 
en åtgärd inlagd. 
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Ökad möjlighet till delaktighet och 
inflytande 
SOCN, VON 

Brukare med hemtjänst som svarar att 
personalen oftast/alltid tar hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%) 

86% Utfallet avser 2020. 89% Utfallet avser 2018. 

Brukare med hemtjänst som svarar att de 
oftast/alltid kan påverka vilka tider de får 
stöd, andel (%) 

55% Utfallet avser 2020. 57% Utfallet avser 2018. 

Brukare inom särskilt boende för äldre 
som svarar att personalen oftast/alltid tar 
hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 

82% Utfallet avser 2020. 83% Utfallet avser 2018. 

Brukare inom särskilt boende för äldre 
som svarar att de oftast/alltid kan påverka 
vilka tider de får hjälp av personalen, andel 
(%) 

65% Utfallet avser 2020. 69% Utfallet avser 2018. 

Brukare på gruppbostad enligt LSS som 
svarar att de får bestämma om saker som 
är viktiga hemma, andel (%) 

85% Utfallet avser 2021. 72% Utfallet avser 2017.

Brukare på servicebostad enligt LSS som 
svarar att de får bestämma om saker som 
är viktiga hemma, andel (%) 

89% Utfallet avser 2021. 85% Utfallet avser 2017.

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS 
som svarar att de får bestämma om saker 
som är viktiga, andel (%) 

72% Utfallet avser 2020. 70% Utfallet avser 2017.

Anhörigstödet ska utvecklas 
SOCN, VON 

Träffar för anhöriga som 
socialförvaltningens öppenvårdsavdelning 
erbjuder, antal 

345 Utfallet avser 2021, varav 3 
gruppträffar och resten 
enskilda träffar. Utfallet är inte 
jämförbart med tidigare år 
eftersom gruppverksamhet 
begränsats pga pandemin.

  

Förebyggande och tidiga insatser för 
barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN

Informationsbesök av socialsekreterare på 
förskola och skola, antal

9 Utfallet avser 2021, varav fem 
förskolor och fyra grundskolor.

15 Utfallet avser antal genomförda 
planerade informationsträffar 
under 2018.

Besök på Familjecentralens öppna förskola, 
antal

2 157 Utfallet avser 2021. På grund av 
pandemin var verksamheten 
stängd jan till mitten av aug.  

10 633 Utfallet avser 2019.
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal 2 Utfallet avser 2021, enskilda 
digitala utbildningar. På grund 
av pandemin har inga ordinära 
föräldrastödsutbildningar 
kunnat genomföras. 

55 Utfallet avser 2019.

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- 
och lovverksamhet, antal 

5 800 Utfallet avser 2021. 8 440 Utfallet avser 2019.

Utbildade ANDTS-coacher, antal 0 På grund av pandemin har inga 
coacher utbildats. En digital 
föreläsning riktad till 
bildningsförvaltningen med 
ca 45-50 deltagare har dock 
genomförts i samverkan med 
Polisen som ett led i arbetet 
med ANDTS-coachmetoden. 

9 Utfallet avser 2019.

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 (%) 

55% Utfallet avser 2021. 
Minskningen förklaras av fler 
korta placeringar samt 
placeringar i nätverket. 

68% Utfallet avser 2018, andel som 
genomgått hälsoundersökning i 
anslutning till placering för vård 
utanför det egna hemmet.  

Personer i öppna insatser gällande 
missbruksvård som slutför sin behandling, 
andel (%) 

42% Utfallet avser 2019. Uppstart av 
insatser sker löpande varför det 
är det svårt att redovisa hur 
många som fullföljt behandling 
under året. 

  

Öppna insatser och 
hemmaplanslösningar ska användas i 
ökad utsträckning inom individ- och 
familjeomsorgen 
SOCN 

Personer som deltar i öppna insatser 
gällande missbruksvård, antal

102 Utfallet avser 2021. Trots 
pandemin har fler deltagit vid 
öppna insatser gällande 
missbruksvård.

63 Utfallet avser 2019. 

Kommunens kostnader för 
placeringar ska minska 
BIN, SOCN, VON 

Bildningsnämndens totala kostnader för 
placeringar (mnkr) 

6,8 mnkr Utfallet avser 2021. 6,6 mnkr Utfallet avser 2018.

Vård- och omsorgsnämndens totala 
kostnader för externa boendeplaceringar 
inom LSS (mnkr) 

14,1 mnkr Utfallet avser 2021. 11,2 mnkr Utfallet avser 2018.
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Socialnämndens totala kostnader för 
placeringar (mnkr) 

62,1 mnkr Utfallet avser 2021. 72,4 mnkr Utfallet avser 2018. 

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 (%) 

6,4% Utfallet avser 2020. 7,6% Utfallet avser 2018. 

Tobaksrökning i hem där barn i 8 
månaders ålder finns, andel (%) 

10,9% Utfallet avser 2019. 16,8% Utfallet avser 2018. 

Elever i åk 7 som röker ibland eller 
dagligen, andel (%) 

5% Utfallet avser 2020. 3% Utfallet avser 2017. 

Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland 
eller dagligen, andel (%) 

16% Utfallet avser 2020. 24% Utfallet avser 2017. 

Invånare som röker dagligen, andel (%) 10% Utfallet avser 2021. 10% Utfallet avser 2017. 

Försäljningsställen tobak som fått 
tillsynsbesök, andel (%) 

100% Utfallet avser 2021.   

Elever i åk 9 som druckit alkohol någon 
gång under de senaste 12 månaderna, 
andel (%) 

44% Utfallet avser 2020. 36% Utfallet avser 2017. 

Invånare med riskabla alkoholvanor, andel 
(%) 

14% Utfallet avser 2021. 14% Utfallet avser 2017. 

Serveringsställen alkohol som fått 
tillsynsbesök, andel (%) 

77% Utfallet avser 2020. 73% Utfallet avser 2019. 

Elever i åk 9 som någon gång använt 
narkotika, andel (%) 

13% Utfallet avser 2020. 4% Utfallet avser 2017. 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- 
och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- 
och lovverksamhet, antal 

5 800 Utfallet avser 2021. 8 440 Utfallet avser 2019.

Besök på Turbinen och Perrongen, 
Lokstallet, antal

59 813 Utfallet avser 2021. 75 833 Utfallet avser 2018.
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Deltagartillfällen kulturförvaltningens 
programverksamhet, antal 

3 113 Utfallet avser 2021. 4 619 Utfallet avser 2018.  

Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, 
antal 

16 770 Utfallet avser 2021. Med aktiv 
låntagare avses de som under 
året utfört minst en 
transaktion, dvs. utlån, 
återlämning, omlån eller 
reservation. Låntagare kan vara 
såväl privatpersoner som 
institutioner.  

11 004 Utfallet avser 2019. 

Besök i Konsthallen, antal 10 308 Utfallet avser 2021. 18 306 Utfallet avser 2018. 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

21 Utfallet avser 2020. 23 Utfallet avser 2018. 

Besök i simhallen, antal 37 608 Utfallet avser 2021. 79 437 Utfallet avser 2018. 

Besök i Duveholmshallen, antal 0 Utfall saknas, ny mätmetod är 
under framtagande. 

  

Aktiva föreningar inom kultur, idrott och 
fritid som får bidrag, antal 

98 Utfallet avser 2021. 104 Utfallet avser 2019. 

Kultur, idrott och fritid för barn och 
unga ska prioriteras 
KS, BIN, KULN, STN, VON 

Andel deltagartillfällen för barn och unga 
(inkl lovverksamhet) som andel av totalt 
antal deltagartillfällen inom 
kulturförvaltningens programverksamhet 
(%) 

67% Utfallet avser 2021. 29% Utfallet avser 2018.  

Bokningar med juniortaxa som andel av 
totalt antal bokningar på Sportcentrum (%) 

77% Utfallet avser 2021 och baseras 
på de bokningar där det 
angivits ungdoms- eller 
seniorverksamhet. För 37% av 
bokningarna är detta ej angivet.

71% Utfallet avser 2019.

Jämställda kultur- och 
fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

Könsfördelning deltagartillfällen i 
ungdomsverksamheten Perrongen, andel 
flickor/kvinnor (%)

30% Utfallet avser 2021. 37% Utfallet avser 2019. 
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Könsfördelning deltagartillfällen 
kulturförvaltningens programverksamhet, 
andel pojkar/män (%) 

32% Utfallet avser 2021. 36% Utfallet avser 2019. 

Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, 
andel pojkar/män (%) 

42% Utfallet avser 2021, barn ingår 
inte i statistiken. 

  

Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år 
idrottsföreningar med LOK-stöd, andel 
flickor/kvinnor (%) 

35,5% Utfallet avser 2020. 39,8% Utfallet avser 2018. 

Hållbar miljö 

Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Ökad andel miljöfordon i 
kommunens verksamheter 
STN, KFAB, KIAB 

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%) 

74% Utfallet avser 2021.   

Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, 
antal liter diesel och bensin 

135 037 l Utfallet avser 2021. 
Förbrukningen har minskat 
med ca 25 000 l på 
personbilssidan men ligger 
totalt sett på samma nivå som 
2020 till följd av mer 
omfattande vinterväghållning. 

187 044 l Utfallet avser 2018. 

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) 

19% Utfallet avser 2021. 17% Utfallet avser 2018. 

Minskad energiintensitet (el och värme) i 
kommunala verksamhetslokaler som ägs 
av kommunen och förvaltas av KFAB 
jämfört med basår 2007, (kWh/m2)

9% Utfallet avser 2021. 28% Utfallet avser 2018.
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Ökad solelproduktion 
KS, BMN, KFAB, KIAB 

Installerad effekt för solcellsanläggningar i 
kommunen, (MW) 

8,19 MW Utfallet avser 2020, total 
installerad effekt från 
solcellsanläggningar anslutna 
till elnätet i hela kommunen. 

4,43 MW Utfallet avser 2018. 

KFAB/KIAB:s totala solelproduktion, (kWh) 271 490 kWh Utfallet avser 2021. 119 535 kWh Utfallet avser 2018.

Minskade utsläpp av näringsämnen 
och föroreningar till sjöar och 
vattendrag 
KS, BMN, STN, KVAAB 

Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter) 210 Utfallet avser 2019. Mätningar 
genomfördes inte av 
Nyköpingsåarnas 
vattenvårdsförbund under 
2020. 

  

Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats, 
antal 

197 Utfallet avser 2021. 104 Utfallet avser 2018. 102 hushåll 
till mindre avloppsanordning, 2 
hushåll anslutna till kommunalt 
avlopp. 

Nedskräpningen ska minska 
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB 

Nedskräpning allmänna platser, antal 
skräp/10 m2 (st) 

8 st Utfallet avser 2021.  Utfallet avser 2019. 

Nöjdhet besök vid återvinningscentral, 
andel (%) 

85% Utfallet avser 2020. 90% Utfallet avser 2018. 

Nöjdhet tillgänglighet till 
återvinningscentral, andel (%) 

69% Utfallet avser 2020. 69% Utfallet avser 2018. 

Biologisk mångfald ska främjas 
genom aktiva åtgärder och 
naturskydd 
KS, STN 

Areal reservat och biotopskydd, (ha) 921 ha Utfallet avser 2021 och är 
ungefärligt eftersom reservatet 
är nybildat (dec -21) och delas 
mellan Flens och Katrineholms 
kommuner. 

802 ha Utfall per 31 december 2018. 

Klimatsmartare måltider i 
kommunens måltidsverksamhet 
STN 

Ekologiska livsmedel, andel (%) 23% Utfallet 2021 är inte helt 
jämförbart med tidigare år pga 
nytt statistiksystem. Andelen 
har minskat till följd av att 
inköp av svenska produkter 
prioriterats, dock är den 
faktiska minskningen något 
mindre än vad utfallet visar. 

32% Utfallet avser 2018.

Närproducerade livsmedel, andel (%) 10% Utfallet avser 2021. 11% Utfallet avser 2018. 
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, 
gram/ätande 

72 Utfallet avser 2020.   

Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e) 1,6 Co2e Utfallet 2021 är inte helt 
jämförbart med tidigare år pga 
att Co2e-listorna som ligger till 
grund för mätningen 
uppdaterats och nu tar hänsyn 
till råvarornas ursprung, vilket 
förbättrar utfallet. 

1,92 Co2e Utfall 2018, beräkning av 
livsmedelsinköpens 
klimatpåverkan baserat på 
SLU:s mat-klimat-lista. Mäts i 
koldioxidekvivalenter (Co2e) 
per kg livsmedel. 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Säkrad kompetensförsörjning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

Tillsvidareanställda som slutat på egen 
begäran, antal 

172 Utfallet avser perioden 2020-
12-01 - 2021-11-30. 

207 Utfallet avser 2018.

Månadsanställda som arbetar heltid, andel 
(%) 

79,7% Utfall per 2021-11-30. 77,4% Utfallet avser 2018.

Månadsanställda som är 65 år eller äldre, 
antal 

86 Utfall per 2021-11-30 61 Utfallet avser 2019.

Ökat medarbetarengagemang 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

Hållbart medarbetarengagemang, HME 
totalt 

4,2 Utfallet avser 2021 4,2 Utfallet avser 2019.

HME delindex ledarskap 4,2 Avser utfall 2021 4,2 Utfallet avser 2019.

HME delindex motivation 4,2 Avser utfall 2021 4,2 Utfallet avser 2019.

HME delindex styrning 4,2 Utfallet avser 2021 4,2 Utfallet avser 2019.

Förbättrad hälsa för kommunens 
medarbetare 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 
5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna 
(%) 

46,4% Utfallet avser 2021. 52,7% Utfallet avser 2019.

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 8,3% Utfallet avser perioden 2020-
12-01 - 2021-11-30. 

7,5% Utfallet avser 2019.
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

Sjukfrånvaro totalt (%) 7,8% Utfallet avser perioden 2020-
12-01 - 2021-11-30 

7% Utfallet avser 2019.

Andel av totala sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en sammanhängande 
period av 60 dagar eller mer (%) 

43% Utfallet avser perioden 2020-
12-01 - 2021-11-30. 

  

Kommunens tillgänglighet för 
invånarna ska öka 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Medborgarundersökningen - Bra 
bemötande vid kontakt med tjänsteperson 
i kommunen, andel (%) 

89% Utfallet avser 2021.   

Medborgarundersökningen - Att få svar på 
frågor till kommunen fungerar bra, andel 
(%) 

76% Utfallet avser 2021.   

Besökare som uppger att de hittade vad de 
sökte på webbplatsen, andel (%) 

67% Utfallet avser 2020, ingen 
undersökning gjordes 2021. 

82% Utfallet avser 2018.

Ärenden som hanteras genom e-tjänster 
(externa), antal 

12 354 Utfallet avser 2021, ärenden 
som hanterats via kommunens 
e-tjänstportal. E-tjänster som 
hanteras i andra system, t.ex. 
felanmälan, ingår ej. 

9 701 Utfallet avser 2019.

Besökare som har tillgång till MerÖppet på 
Kulturhuset Ängeln, antal 

489 Utfallet avser 2021 och visar 
antal utlämnade taggar för 
MerÖppet. På grund av 
pandemin var MerÖppet inte 
tillgängligt under perioden 1 
januari-18 oktober. 

406 Utfallet avser 2019. 

Ärenden som hanteras av Kontaktcenter 
(via besök, telefon, e-post), antal 

12 966 Utfallet avser 2021. 4 271 Utfallet avser 2019. 

Ökad digital delaktighet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

     

Ökad effektivitet genom nya 
samverkansformer internt och 
externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR
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Resultatmål/Uppdrag Indikatorer 
Senaste 

utfall Kommentar 
Jämförelse 

utfall Kommentar 

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 (%) 

3,8% Utfallet avser 2021 0,1% Utfallet avser 2018. 

Årets resultat som andel av skatt & 
generella statsbidrag kommun, (%) 

3,8% Utfallet avser 2020. 0,1% Utfallet avser 2018. 

Nettodriftskostnaderna ska inte öka 
snabbare än skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Förändring nettokostnader (%) 5,1% Utfallet avser 2021 4,9% Utfallet avser 2018. 

Förändring skatteintäkter och generella 
statsbidrag (inkl utjämning) (%) 

4,3% Utfallet avser 2021 3,3% Utfallet avser 2018. 

Nettokostnad som andel av skatt och 
generella statsbidrag kommun, (%) 

97% Utfallet avser 2020. 100% Utfallet avser 2018. 

Avskrivningar ska under 
mandatperioden inte överstiga tre 
procent av driftbudgeten 
KS 

Avskrivningar som andel av driftbudget, (%) 3,6% Utfallet avser 2021 2,6% Utfallet avser 2018. 

Soliditet kommun, (%) 54% Utfallet avser 2020. 45% Utfallet avser 2018. 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) 30% Utfallet avser 2020. 11% Utfallet avser 2018. 

Soliditet kommunkoncern, (%) 27% Utfallet avser 2020. 22% Utfallet avser 2018. 

Soliditet inkl pensionsåtag. 
kommunkoncern, (%) 

17% Utfallet avser 2020. 9% Utfallet avser 2018. 

Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv 94 660 kr/inv Utfallet avser 2020. 87 295 kr/inv Utfallet avser 2018. 
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Revidering informationshanteringsplan Katrineholms
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av informationshanteringsplan för
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
I december 2021 antog kommunstyrelsen den nya informationshanteringsplanen för
Katrineholms kommun som reglerar hur kommunen hanterar, förvarar, gallrar och bevarar
allmänna handlingar.

I den reviderade infoplanen har följande ändringar gjorts:

Redaktionella ändringar och förtydliganden i flera delar av planen.

Nationella prov i svenska och svenska som andra språk - Ändring från bevarande till
gallras efter 5 år. Handlingstypen centrala prov och nationella prov efterfrågas i stort
sett aldrig av den kommunala verksamheten, allmänheten eller för forskningens behov.
Proven är ej heller av vikt för rättsskipningen eller den enskildes rättssäkerhet.

Tillägg av handlingar under 7.6.5 – nationella program.

Ny rad 1.5.4.3 – rapportering och hantering av visselblåsare.

Ökat antal år för bevarande av handlingar innan slutarkiv från 5 till 10 år i kommunens
ärende- och dokumenthanteringssystem Lex. Detta med anledning av digital förvaring
så kan handlingarnas förvaras längre utan att platsbrist uppstår.

Ärendets handlingar
Informationshanteringsplan Katrineholms kommun reviderad juni 2022

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder
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Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Gallringsbeslut av handlingar i slutarkivet

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens beslutar om gallring i kommunarkivet av de handlingar som

förtecknas enligt nedan.

2. Beslut om gallring gäller även handlingar som för närvarande förvaras i närarkiv och
som kommer överlämnas till den lokala arkivmyndigheten (kommunstyrelsen).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med Sydarkivera och bildningsförvaltningen
tagit fram förslag till gallring av handlingar i slutarkivet.

Handlingarna avser nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Vilka handlingar som ska bevaras styrs av speciallagstiftning samt arkivlagen. Enligt
arkivlagen ska hänsyn tas utifrån verksamhetens, rättssäkerhetens och forskningens behov
vid beslut om gallring eller bevarande.   

Kommunledningsförvaltningens utredning, genomförd av kommunarkivets personal, visar
att handlingstypen centrala prov och nationella prov i stort sett aldrig efterfrågas av vare sig
den kommunala verksamheten, allmänheten eller för forskningens behov. Proven är ej
heller av vikt för rättsskipningen eller den enskildes rättssäkerhet.

Benämning Serie Tid

Nationella prov svenska Duveholmsgymnasiet F2a 1996 -

Nationella prov svenska Ellwynska gymnasiet F2 1996 -

Grundskolan Valla skola nationella prov F1f 1998 -

Invandrarundervisning nationella prov sfi F3 2006 -

Komvux/Viadidakt nationella prov svenska, engelska, matematik,
fysik, kemi

F1a – F1d 2002 -

KTS/Komvux nationella prov svenska, engelska, matematik, fysik,
kemi

F1a – F1e 1990 - 2001

Lindengymnasiet nationella prov svenska, engelska, matematik F1a – F1c 1999 - 2010
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Ärendebeskrivning
Att gallra innebär att man förstör information i allmänna handlingar, som normalt sett ska
bevaras enligt de bestämmelser som följer av Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen.

Vid gallring krävs att ett beslut fattas antingen av den myndighet som har handlingarna i sin
vård, eller av den arkivmyndighet som med stöd av Arkivlagen 9 § eller 14 – 16 §§ har
övertagit ansvaret för handlingarnas vård. Enligt Katrineholms kommuns arkivreglemente,
antaget av kommunfullmäktige 2021-01-18, § 16, utgör Kommunstyrelsen lokal
arkivmyndighet. Till den lokala arkivmyndighetens ansvarsområde hör att besluta om
gallring för kommunstyrelsen, nämnder och överförmyndare. Förslag till beslut om gallring
tas fram i samarbete med verksamheterna och efter samråd med Sydarkivera.

Beslutet förutsätter att en gallringsutredning har gjorts så att ingen förlust av viktig
information sker med hänsyn taget till:

Verksamhetens behov

Rätten att ta del av allmänna handlingar

Behovet av information för rättskipning

Forskningens behov

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen – arkivet

Bildningsnämnden

Viadidaktnämnden
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Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Gallringsutredning avseende nationella prov

Bakgrund
Att gallra innebär att man förstör information i allmänna handlingar, som normalt sett ska
bevaras enligt de bestämmelser som följer av Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen.

Vid gallring krävs att ett beslut fattas antingen av den myndighet som har handlingarna i sin
vård, eller av den arkivmyndighet som med stöd av Arkivlagen 9 § eller 14 – 16 §§ har
övertagit ansvaret för handlingarnas vård. Enligt Katrineholms kommuns arkivreglemente,
antaget av kommunfullmäktige 2021-01-18, § 16, utgör Kommunstyrelsen lokal
arkivmyndighet. Till den lokala arkivmyndighetens ansvarsområde hör att besluta om
gallring för kommunstyrelsen, nämnder och överförmyndare. Förslag till beslut om gallring
tas fram i samarbete med verksamheterna och efter samråd med Sydarkivera.

Beslutet förutsätter att en gallringsutredning har gjorts så att ingen förlust av viktig
information sker med hänsyn taget till:

Verksamhetens behov

Rätten att ta del av allmänna handlingar

Behovet av information för rättskipning

Forskningens behov

Ärendet
Den lokala arkivmyndigheten har genom åren övertagit arkivansvaret för ett betydande
bestånd av elevsvar från centrala prov och nationella prov, framförallt i svenska, men även i
engelska, matematik, fysik och kemi. Handlingarna i det aktuella ärendet omfattar tiden
1990 – 2001 och förvaras i Katrineholms kommunarkiv.

Gallringsförslaget utgår delvis från praktiska omständigheter. Handlingarna är arkivlagda i
så kallade serier, systematiskt ordnade och förtecknade grupper av handlingar. Serierna är
upplagda på olika sätt inom olika arkivbildare (myndigheter), och därför kommer
gallringsfristerna att skilja sig åt mellan serierna, trots att det handlar om samma typ av
handlingar.

Utöver gallring av de i kommunarkivet förvarade handlingarna föreslås en ny gallringsfrist
för centrala prov och nationella prov om fem år.

Kommunledningsförvaltningens utredning, genomförd av kommunarkivets personal, visar
att handlingstypen centrala prov och nationella prov i stort sett aldrig efterfrågas av vare sig
den kommunala verksamheten, allmänheten eller för forskningens behov. Proven är ej
heller av vikt för rättsskipningen eller den enskildes rättssäkerhet.
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Handlingar föreslagna för gallring

Benämning Serie Tid

Nationella prov svenska Dueveholmsgymnasiet F2a 1996 -

Nationella prov svenska Ellwynska gymnasiet F2 1996 -

Grundskolan Valla skola nationella prov F1f 1998 -

Invandrarundervisning nationella prov sfi F3 2006 -

Komvux/Viadidakt nationella prov svenska, engelska,
matematik, fysik, kemi

F1a – F1d 2002 -

KTS/Komvux nationella prov svenska, engelska, matematik,
fysik, kemi

F1a – F1e 1990 - 2001

Lindengymnasiet nationella prov svenska, engelska, matematik F1a – F1c 1999 - 2010

Johan Eriksson

Arkivarie
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Vår beteckning

KS/2021:126Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Matilda Johansson
Handläggare telefon

0150-570 18
Handläggare e-post

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Bidrag till Kvinnorna och staden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de 300 000 kronor som tidigare beviljats Fogelstad
musikteater tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen behandlade 2021-04-28 Fogelstad musikteaters ansökan om bidrag till
uppsättningen Kvinnorna och staden, ett musikaliskt berättardrama som handlar om
människor i en historisk brytningstid mellan det gamla jordbrukssamhället och det
moderna industrisamhället.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja föreningen 400 000 kronor under 2021 som togs ur
integrationsfonden samt att med arbetet med 2022 års budget ta upp 300 000 kronor för
det fortsatta arbetet och genomförande av musikteaterprojektet ”Kvinnorna och staden”
under 2022.

Då bidraget inte finns specificerat i budgeten för 2022 behöver kommunstyrelsen besluta
om vart bidraget ska tas ifrån.

Ärendets handlingar
Protokollsutdrag, KS § 71, Bidrag till kvinnorna och staden 2021-04-28

Matilda Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Fogelstad musikteater?

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-04-28 1 (1)

§ 71 KS/2021:126  045

Bidrag till kvinnorna och staden

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Fogelstad
musikteater ett bidrag på 400 000 kronor under 2021 avseende
kostnader för förberedande arbete inför uppsättningen av ”Kvinnorna
och staden”. Bidraget tas ur integrationsfonden.

2. I samband med arbetet med 2022 års budget tas 300 000 kronor upp
för det fortsatta arbetet och genomförande av musikteaterprojektet
”Kvinnorna och staden” under 2022.

3. Efter genomförandet av ”Kvinnorna och staden” 2022 ska föreningen
inkomma med en skriftlig redovisning över ur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet

Fogelstad musikteater har inkommit med en ansökan om bidrag till uppsättningen
Kvinnorna och staden, ett musikaliskt berättardrama som handlar om människor i en
historisk brytningstid mellan det gamla jordbrukssamhället och det moderna
industrisamhället. Verket bygger på Kerstin Ekmans romansvit om Katrineholm vilken
har dramatiserats av Ingegerd Montan.

Föreställningen sattes upp 2018 och hade då 15 fullsatta föreställningar med publik från
hela Sverige och norden. På kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-22, § 29,
beviljades föreningen ett bidrag på totalt 500 000 kronor samt 250 000 kronor i
förlustgaranti till uppsättningen.

Ärendets handlingar

Ordförandens förslag till beslut, 2021-04-13

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-13

Ansökan om bidrag till Kvinnorna och staden, 2021-02-23

Beslutet skickas till:

Fogelstad Musikteater

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Linda Aldebert
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Linda.Aldebert@katrineholm.se

Åtgärdsprogram Södermanlands miljö

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Katrineholms kommun ställer sig bakom arbetet med
Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 (ÅFM) och avser att medverka i
genomförandet av de åtgärder i programmet som följer gällande kommunplan och
koncernens verksamhet och prioriteringar.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanlands län har i dialog med aktörer i länet tagit fram regionala
åtgärder för miljömålen för perioden 2022-2026, Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
2022-2026 (ÅFM). Under våren 2022 är programmet ute på förankringsrunda i länet.

Under förankringsrundan behöver respektive organisation ta beslut om att stå bakom
arbetet med åtgärdsprogrammet i sin helhet samt om vilka specifika åtgärder som
organisationen ämnar delta i, det vill säga genomföra under programperioden. Beslut om
deltagande fattas senast 22 juni 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Katrineholms kommun ska delta som
medverkande i totalt 34 åtgärder.

Ärendets handlingar
Bilaga - Katrineholms kommuns deltagande i ÅFM

Ärendebeskrivning
Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet för miljö (ÅFM) är att förbättra
miljötillståndet i Södermanland och skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen.
Åtgärderna som föreslås i ÅFM bidrar till kompetenshöjning, ökad samverkan och ska leda
till insatser i det regionala miljöarbetet. ÅFM riktar sig till länets offentliga aktörer,
föreningar och företag och är tänkt att användas som ett underlag/handlingsplan för de
prioriterade insatser som länets aktörer behöver samverka kring för att genomföra.

Samtliga kommuner har deltagit i framtagandet av målen i åtgärdsprogrammet och
åtgärderna får anses vara brett förankrade i kommunernas verksamheter samt hos
berörda organisationer. Katrineholms kommun har främst deltagit i framtagandet av
åtgärder rörande livskraftiga vatten.
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ÅFM består av totalt 43 åtgärder inom fyra temaområden: begränsa klimatpåverkan,
levande skogar och landskap, hållbart samhälle samt livskraftiga vatten. Katrineholms
kommun ser positivt på samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet då de tydligt går i linje med
inriktningar och målbilder i kommunens styrdokument, pågående projekt och löpande
arbete. Att kommunen ska samverka i länet för att lösa utmaningar finns också med i
kommunens styrdokument. Åtgärderna i ÅFM har diskuterats med berörda tjänstepersoner
och chefer på kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt service-
och teknikförvaltningen.

Katrineholms kommun avser att medverka i genomförandet av de åtgärder i programmet
som är relevanta utifrån koncernens verksamhet och prioriteringar. De åtgärder koncernen
valt att delta i ingår i befintliga uppdrag och därmed har beslut om deltagande fattats på
tjänstepersonnivå och redovisas för information i till ärendet tillhörande bilaga. Om
åtgärden inte redan varit planerad har bedömningen gjorts att samverkan med andra är
effektivare eller har stor nytta. Detta innebär att samtliga åtgärder finansieras inom
befintlig ram för den verksamhet som deltar. Den medverkan Katrineholms kommun åtar
sig består huvudsakligen av arbetstid. Om extern finansiering för genomförande av en
åtgärd eller ett projekt söks av Länsstyrelsen, Region Sörmland eller annan huvudansvarig
aktör så tar kommunen ställning till sitt deltagande i respektive projektansökan i senare
skede.

Totalt medverkar Katrineholms kommun i 34 åtgärder, se bilaga. För åtgärder som
framförallt berör kommunala bolag, till exempel kring hållbart byggande, fattas beslut om
deltagande av bolagen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser även fram emot att ta del av resultaten från samtliga
åtgärder, inte bara dem som kommunen väljer att medverka i. Förvaltningen har pågående
arbete inom de flesta områden i åtgärdsprogrammet, men har inte alltid möjlighet att driva
eller delta aktivt i regionalt utvecklingsarbete.

Linda Aldebert
Miljöstrateg/Kommunekolog

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län

SBF

Akten
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Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Matilda Johansson
Handläggare telefon

0150-570 18
Handläggare e-post

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Yttrande på remiss av Regional näringslivsstrategi

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Region
Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har av Region Sörmland getts möjlighet att lämna synpunkter på
förlaget till Regional näringslivsstrategi. Ett yttrande har tagits fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med Katrineholms näringslivsråd.

Sammanfattningsvis kan sägas att Katrineholms kommun är positiva till att en
näringslivsstrategi arbetas fram och remissen har potential, men att den skulle behöva
konkretiseras. Yttrandet lyfter även att besöksnäringen är en viktig bransch både nu och i
framtiden och att även besöksnäringen borde lyftas i startegin.

Ärendets handlingar
Yttrande på remiss av Regional näringslivsstrategi

Remissversion – Sörmlands näringslivsstrategi 2022-2030

Matilda Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Region Sörmland
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår handläggare

Carina Lloyd
Handläggare telefon

0150-570 18
Handläggare e-post

Carina.Lloyd@katrineholm.se

Region Sörmland

Yttrande på remiss av Regional näringslivsstrategi
Vi har låtit remissversionen av Sörmlands näringslivsstrategi gå ut till medlemmar i vårt
Näringslivsråd och därmed nått branschorganisationer och företrädare för Katrineholms
Näringsliv. I Näringslivsrådet Katrineholm är följande representerade:
Branschorganisationerna Västra Sörmlands Näringsliv, Företagarna och LRF, representanter
i övrigt för skogsbruk, industrin, handeln, skola, bank, rådgivning, fastighetsägare,
besöksnäring och turism samt tjänstemän och politiker från Katrineholms kommun.

Strategin har potential, men skulle behöva konkretiseras och göras mer pedagogisk för
samtliga målgrupper som har potential att levandegöra strategin.

Sörmland är platsen för framtidens näringsliv. Ord och inställning som vi fastnar för och
tycker det finns bärighet i att fortsätta utveckla, men där strategin inte inger tydlighet eller
en riktning eller berättar vad framtidens näringsliv är eller kan vara. Vår upplevelse är att
den är alltför bakåtblickande och tar för stor fasta i det existerande. En väg framåt är att ta
in mer omvärldsbevakning och studier i hur samtida framtidsområden och
framgångsfaktorer ser ut och forma strategin därefter. Strategin bör kunna omfamna en
global utblick såväl som peka på vikten av den regionala och lokala implementeringen. Det
bidrar till att strategin blir mer greppbar och tydlig.

Stycken och områden kan behöva städas från det som riskerar bli fina plattityder. Strategin
borde däremot ange att allt arbete med Sörmlands näringslivsstrategi ska bedrivas
normkritiskt, hållbart, inkluderande och jämlikt.

Vi noterar att besöksnäringen inte nämns i strategin, vilket vi anser är ett misstag.
Besöksnäringen har både en stor betydelse idag och framtida möjligheter. Sett till starka
sektorer idag skulle vi vilja se att man verkar för att accelerera tillverkning, besöksnäring
och byggindustri. Vi tycker även att man behöver kraftsamla och utvecklas inom
tjänstesektorn, information och kommunikation. Vidare bör större fokus riktas mot och
tydliggöra mål för vår förnyelseförmåga och marknadsförmåga (innovationsindex) samt
peka på vilka framtidsbranscher vi vill satsa på. Samt att vi aktivt verkar för utökade
offentliga såväl som privata forskningssatsningar.

Vi anser att det är bra att vi får en gemensam grund att utgå ifrån när det gäller
gemensamma frågor. Vi har olika roller från kommun och region, men ser det som en stor
fördel om vi kan enas i gemensamma strategier och handlingsplaner för att stärka påverkan
mot staten och EU, att förenkla processer och för att lättare hitta medel för bidrag och
finansiering som kan gynna våra kommuner och våra företag.

Vi har alla som mål att skapa bästa förutsättningar för företag att etablera sig i och växa i
Sörmland och om vi tillsammans kan nyttja våra särskilda kommunala förutsättningar till att
synliggöra dem i ett större sammanhang, kan det bidra till en ökad attraktivitet för vår
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region. En vital del som strategin kan peka tydligare på är att investeringar, både offentliga
och privat riskkapital, ökar avsevärt i regionen.

Synpunkter gällande ”Förutsättningar för näringslivets utveckling” samt ”Strategiska
områden”.

Vi vill betona vikten av järnvägens och vägarnas betydelse nu och framåt. För Katrineholms
del är läget, det vill säga att vi har tillgång till västra och södra stambanan, av stor vikt för
arbets- och utbildningspendling samt ur ett logistiskt perspektiv för bibehållande samt
utveckling av våra godstransporter. Vi har idag en för eftersatt vägstandard för att fullt ut
kunna bli den logistiska nod vi har förutsättningar för. Vi har en järnväg som behöver rustas
upp och utvecklas då det idag ställs in allt för många tågavgångar för persontrafiken samt
tidsbrist på spåren för godstransporter. Här har Region Sörmland en stor
påverkansmöjlighet för att tillse att underhåll samt framtida satsningar möjliggörs på väg
och järnväg.  

I avsnittet om energiförsörjning tycker vi att det finns avsnitt i den Swecorapport ”Region
Sörmlands arbete och roll i Energiomställningen” som Region Sörmland tagit fram som är
värda att notera och framhålla i strategin. Sörmland har en stor potential för utbyggnad av
el så att omställningen och det ökade behovet ska kunna tillgodoses. Här finns ett stort
samverkansarbete för att arbeta för effektivare energianvändning och ökad andel förnybar
energi.

Kompetensförsörjning är ett gemensamt hinder för tillväxt och utveckling, oavsett bransch,
storlek på företaget eller var det är beläget. Vi vill att man får med något om betydelsen av
vad ett regionalt universitet kan medföra och att det inom detta område finns en stor
samverkanspotential för att specifikt tillsätta gemensamma och anpassade
utbildningsinsatser, både kort- och långsiktigt. Vi anser att det i dagsläget inte finns vilja att
tillsätta resurser och tid från Mälardalens Universitet för samverkan mot Sörmlands alla
kommuner.

Det har framkommit synpunkter på att presentera och åskådliggöra ”Näringslivsstrategin”
som en digital produkt och med filmavsnitt, speciellt vid områden som är kopplade till
innovation och digitalisering.

Denna strategi är ett övergripande dokument som fastställer vad som ska göras i Sörmland,
men det är först när man diskuterar och fastställer hur det ska göras, som vi blir direkt
involverade och man kan se konkreta regionala och lokala insatser.

Vi från Katrineholm är välvilligt inställda till att aktivt delta i detta fortsatta arbete i olika
processer från berörda instanser och organisationer.







Förord skrivs i samband med antagande av strategin i september.
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-06-14 
Vår beteckning 

KS/2022:221 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Bidrag till Summer Camp 2022 
Ordförandens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 100 000 kronor till den ideella 
föreningen Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) till Summer Camp 2022.  
 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.  
 

3. Efter genomfört evenemang ska IFA Katrineholm inkomma med en skriftlig redovisning 
till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.  

 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-06-14 
Vår beteckning 

KS/2022:221 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Summer Camp 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Idrott För Alla Katrineholm (IFA Katrineholm) har inkommit med en ansökan om 100 000 
kronor för att arrangera Katrineholm Summer Camp 2022. Katrineholms Summer Camp är 
ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott för Alla, RF-SISU (f.d. Sörmlandsidrotten) och 
Katrineholms kommun (Viadidakt).  

2022 är trettonde året i följd som projektet genomförs. Det finns flera syften med projektet 
varav tre är extra tydliga: 

1. Utveckla ferieungdomar till Framtidens Ledare genom utbildning och ledarpraktik. 
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova 

många olika aktiviteter till låg kostnad. 
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och 

rekryteringsinsats som förhoppningsvis gör att barn och/eller ledare fortsätter i 
föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen. 

Projektet stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan Attraktion och livskvalitet 
2019-2022.  

Ärendets handlingar 
 Ansökan om projektstöd Summer Camp 2022 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

IFA Katrineholm 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi



*220kr är Jordbruksverkets/Leaders värdering på en ideell timme 

Ansö kan pröjektstö d Summer Camp 2022 

 

Bakgrund och syfte för projektet 

Katrineholm Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott För Alla, RF-SISU Sörmland (fd. Sörmlandsidrotten) 
och Katrineholms kommun (Viadidakt). 2022 är trettonde året i följd som projektet genomförs och 2021 var 168 deltagare, 60 
unga ledare och ungefär lika många föreningsledare från olika lokala föreningar delaktiga i de olika verksamheterna Framtidens 
Ledare, Supersportis Camp och Summer Camp.  
 
Ungdomarna som deltar inom Framtidens Ledare är 17 år och anställs av kommunen som ferieungdomar under tre veckor för 
att delta i projektet under ledning av RF-SISU Sörmland. De första två veckorna är fokus på ledarskapsutbildning, 
föreningskunskap och teambuilding. Ungdomarna får lära sig hur man ska möta och skapa trygghet i nya grupper och dessutom 
planerar de inför tredje veckan då de genomför Katrineholm Summer Camp tillsammans med lokala föreningar. Sedan starten 
har över 500 Framtidens Ledare utbildats och sommaren 2022 kommer alltså ytterligare ett 60-tal Framtidens Ledare utbildas 
Det finns flera syften med projektet varav tre är extra tydliga:  
1. Utveckla ferieungdomarna till Framtidens Ledare genom utbildning och ledarpraktik.  
2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova många olika aktiviteter till låg kostnad. 
3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och rekryteringsinsats som förhoppningsvis gör att barn 

och/eller ledare fortsätter i föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen. 

 

Utveckling 

Inom projektet har vi jobbat kontinuerligt med utveckling av verksamheten. För varje år har verksamheten blivit bättre och 

stabilare. Sedan starten för tiotal år sedan har bland annat nya idrotter tillkommit, dagarnas innehåll har utökats med längre tid, 

fler aktiviteter samt lunch till barnen. Trots detta har vi lyckats hålla deltagaravgiften låg vilket gör att Campen kan vara 

tillgänglig för många vilket är en viktig värdegrund för oss. Ett stabilt stöd från kommunen är en grundförutsättning för fortsatt 

låga deltagaravgifter och därmed en mer inkluderande verksamhet där fler kan delta oavsett socioekonomisk status. Vintern 

2019 bildades den ideella föreningen ”Idrott För Alla Katrineholm” (IFA Katrineholm) bland annat för att säkerställa en stabil 

framtid för Katrineholm Summer Camp. IFA Katrineholm äger verksamheten och samarbetar med RF-SISU Sörmland som 

utbildar ledarna och kvalitetssäkrar ledarskapet under själva campen. Under 2021 lyckades vi genomföra en Corona-anpassad  

Camp utifrån de rådande restriktionerna till följd av pandemin, bland annat delade vi upp utbildningen i mindre grupper och 

förflyttade de flesta aktiviteterna utomhus. 

 

Kostnader till kommunens olika verksamheter 

Summer Camp hyr, under ett normalår, lokaler på Sportcentrum cirka 500 timmar under evenemangen vilket 
innebär en kostnad på cirka 75000kr och köper dessutom mat för cirka 100 000kr via kommunens kostservice i 
Duveholmsgymnasiet, (cirka 300 luncher om dagen i fem dagar, 1500st totalt.)  
Summer Camp ger ett mervärde till kommunen genom bland annat följande: 

• Attraktiva och utvecklande feriejobb 

• Ferieungdomarnas ökade anställningsbarhet genom attraktivare CV 

• Aktivering av 200-300 barn 8-12år under 40 timmar 

• Inkluderingen och gemenskapen när killar och tjejer med olika bakgrund umgås under en vecka 

• Marknadsföringen av de lokala föreningarna, Sportcentrum och Kostservice 

 

Flera aktörer utöver kommunen satsar resurser i projektet 
• RF-SISU Sörmland satsar personella resurser kopplat till ferieungdomarnas utbildning 

• Minst 60 000kr satsar näringslivet/sponsorer i projektet 

• Cirka 100-150 tkr är intäkterna från deltagaravgifter  

• Cirka 280 000kr är värdet av ideella ledares insatser i projektet. Ideella föreningsledare lägger totalt ned drygt 1700timmar 
(16 aktiviteter x 2ledare/aktivitet x 40tim) i projektet. 1280timmar x 220kr* = 281 600kr 



*220kr är Jordbruksverkets/Leaders värdering på en ideell timme 

 

Visste ni att 

Summer Camp är en verksamhet som stämmer väl överens med den politiska viljan i kommunens idrottspolitiska program. 

Exempelvis kan nämnas följande: 

• ett 20-tal föreningar samverkar och erbjuder tillsammans verksamhet för barn 8-12år 

• av campens deltagare var cirka 50% tjejer och grupperna på campen är mixade med både killar och tjejer som genomför alla 
aktiviteter tillsammans 

• deltagarna jobbar praktiskt tillsammans med sina gruppledare med samarbetsövningar och kompisskap för att lära sig 
motverka mobbing och för att se varandras olikheter som styrkor 

• de cirka 60 ferieungdomarna är en mix av killar-tjejer samt nysvenskar-gammelsvenskar, integration i praktiken 

• vi har ett samarbete med särskolan och rekryterar några av ferieungdomarna den vägen 

• Summer Camp är en merit på ferieungdomarnas CV och gör dem mer anställningsbara, något som flera lokala arbetsgivare 
kan intyga 

 

Föreningen Idrott För Alla Katrineholm söker stöd om 100 000kr ur kommunstyrelsen medel till 

förfogande för att fortsatt kunna behålla låga deltagaravgifter.  

 

 

Ansvarig för ansökan    Sökande organisation 

Inger Nordén     Föreningen Idrott För Alla Katrineholm 

Ordförande Föreningen Idrott För Alla Katrineholm  Org.nr 802521-7624 

ifakatrineholm@gmail.com      Bg. 319-6003 
070-312 82 37 

mailto:ifakatrineholm@gmail.com
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Datum

2022-05-30
Vår beteckning

-Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

Anmälan om delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Hantverkarmaterial textil Katrineholms kommun och Vingåkers kommun
TI 2021-1157. (KS Del/2022 § 74)

Dnr KS/2021:166-000

Tilldelningsbeslut avtalsöverlåtelse Ryds Glas - persienner och mörkläggning inkl. service
(KS Del/2022 § 80)

Dnr KS/2022:120-2.6.4

Tilldelningsbeslut Direktavtal Stratsys. (KS Del/2022 § 79)

Dnr KS/2022:173-2.6.4

Tilldelningsbeslut avtal/avrop uppgradering till Raindance LRP. (KS Del/2022 § 81)

Dnr KS/2022:174-2.6.4

Förordnande av ekonomichef 8-10 juni 2022

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar ekonomichef Regina
Jalvemyr att under perioden 8-10 juni 2022 förordna rollen som ekonomichef till Elin
Sollenborn. (KS Del/2022 § 78)

Dnr KS/2022:1-2.7.4

Förordnande av personalchef v 26-28

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar bitr.
kommundirektör/personalchef Susanne Sandlund att under perioden vecka 26 till 28 2022
förordna Håkan Sundqvist som personalchef. (KS Del/2022 § 66)

Dnr KS/2022:1-2.7.4

Yttrande över ansökan till hemvärnet

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 68)



Sida 2 (4)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2022-05-30

Vår beteckning

  -  

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 76)

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 82)

Dnr KS/2022:3-9.3.4

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-01-29)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund
att Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 70 000 000 kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, upptagna
hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2021:134)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-04-22)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att Katrineholms
kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 85 000 000 kronor jämte därpå löpande
ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, upptagna hos Kommuninvest i
Sverige AB. (KS Del 2021:135)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-04-22)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att Katrineholms
kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 100 000 000 kronor jämte därpå
löpande ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, upptagna hos
Kommuninvest i Sverige AB. (KS Del/2021 § 136)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-06-28)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att Katrineholms
kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 15 000 000 kronor jämte därpå löpande
ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, upptagna hos Kommuninvest i
Sverige AB. (KS Del/2021 § 137)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholm Vatten och Avfall AB (2021-09-15)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att Katrineholms
kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 25 000 000 kronor jämte därpå löpande
ränta och kostnader för Katrineholms Vatten och Avfall AB, upptagna hos Kommuninvest i
Sverige AB. (KS Del/2021 § 138)
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2022-05-30

Vår beteckning

  -  

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-06-01)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att Katrineholms
kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 100 000 000 kronor jämte därpå
löpande ränta och kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest
i Sverige AB. (KS Del/2022 § 77)

Dnr 2022:4-2.5.5

Kommunal borgen för Katrineholms Industrihus AB (2022-06-01)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar ekonomichef Regina Jalvemyr att Katrineholms
kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 55 585 000 kronor jämte därpå löpande
ränta och kostnader för Katrineholms Industrihus AB, upptagna hos Kommuninvest i
Sverige AB. (KS Del/2022 § 78)

Dnr 2022:4-2.5.5

Drömprojekt fokus hälsa

Ansökan ommedel för Drömprojket fokus hälsa Allsång i parken

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ABF Sörmland ett
bidrag på 10 000 kronor till projektet Allsång i parken.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 69)

Ansökan ommedel för Drömprojekt fokus hälsa Idrott, kultur och gastronomi - en
smakupplevelse för alla sinnen

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Sussie Stjernström
Olsson ett bidrag på 50 000 kronor till projektet Idrott, kultur och gastronomi – en
smakupplevelse för alla sinnen.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 70)

Ansökan ommedel för Drömprojekt fokus hälsa Katrineholm mot våld

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Kvinno- och Tjejjouren
Miranda ett bidrag på 50 000 kronor till projektet Katrineholm mot våld.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 71)

Ansökan ommedel för Drömprojekt fokus hälsa Lira blågult Katrineholm

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Katrineholms SK och
DFK Värmbol ett bidrag på 50 000 kronor till projektet Lira blågult Katrineholm.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 72)
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2022-05-30

Vår beteckning

  -  

Ansökan ommedel för Drömprojekt fokus hälsa Skidor för alla

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Anna Kristina
Löwegren ett bidrag på 7 500 kronor till projektet Skidor för alla.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 73)

Dnr KS/2022:117-3.10.1

Bidrag till Sommarverksamhet/cirkusskola

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 31 729 kronor till Södermanlands Frisksportdistrikt till
sommarverksamhet/cirkusskola.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 60)

Dnr KS/2022:145-3.10.1

Skadestånd

Beslut om utbetalning av skadestånd gällande mopedskada pga bristande vägunderhåll. (KS
Del/2022 § 67)

Dnr KS/2022:176-1.5.7
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Datum

2022-06-07
Vår beteckning

-Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2022-05-11.

Hnr 2022:1134

Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från årsstämma 2022-05-11.

Hnr 2022:1182

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 8/2022 -
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023.

Hnr 2022:1097
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