
Verksamhetsnamnkatrineholm.se

Hållbarhetsrapport
2021
Katrineholms kommun

Fo
to

: H
an

na
 M

ax
st

ad

http://katrineholm.se


 

2 (26) 

Innehållsförteckning 
Hållbar utveckling globalt och lokalt ...................................................................... 3 

Agenda 2030 ...................................................................................................................................... 3 

Det här innebär hållbar utveckling ................................................................................................. 3 

Det här är Katrineholms kommuns roll i hållbarhetsarbetet ...................................................... 4 

Så här följer vi upp våra resultat ..................................................................................................... 4 

Snabba fakta ............................................................................................................... 5 

17 globala mål ............................................................................................................. 6 

1. Ingen fattigdom ............................................................................................................................. 6 

2. Ingen hunger ................................................................................................................................. 7 

3. God hälsa och välbefinnande ...................................................................................................... 8 

4. God utbildning för alla ................................................................................................................. 9 

5. Jämställdhet ................................................................................................................................ 11 

6. Rent vatten och sanitet för alla ................................................................................................ 13 

7. Hållbar energi för alla ................................................................................................................ 14 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt .................................................................... 15 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur .................................................................... 17 

10. Minskad ojämlikhet ................................................................................................................. 18 

11. Hållbara städer och samhällen .............................................................................................. 19 

12. Hållbar konsumtion och produktion ..................................................................................... 20 

13. Bekämpa klimatförändringarna............................................................................................. 21 

14. Hav och marina resurser ........................................................................................................ 22 

15. Ekosystem och biologisk mångfald ....................................................................................... 23 

16. Fredliga och inkluderande samhällen ................................................................................... 24 

17. Genomförande och partnerskap ........................................................................................... 25 

Källor och mer information .................................................................................... 26 



 

3 (26) 

Hållbar utveckling globalt och 
lokalt 
Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. I den här 

rapporten kan du läsa om hur vi har arbetat med hållbar utveckling i Katrineholms kommun 

under 2021.  

Agenda 2030 

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen för 

hållbar utveckling. De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

• Att avskaffa extrem fattigdom 

• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 

• Att främja fred och rättvisa 

• Att lösa klimatkrisen 

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 och är den mest ambitiösa 

överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agenda 

2030 innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål, och spänner över ett stort antal 

viktiga samhällsfrågor med avgörande betydelse för vår och planetens framtid. 

Det här innebär hållbar utveckling 

En hållbar utveckling innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: 

1. Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans i våra samhällen, hur samhällena 

är inkluderande, hur mänskliga rättigheter efterlevs och hur vi tar hand om varandra. 

2. Miljömässig hållbarhet 

Den miljömässiga hållbarheten handlar om hur vi människor tar hand om planeten, miljön och 

naturen runt omkring oss. 

3. Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten handlar om hur vi får samhället att fungera och hur vi genom 

skattefinansiering och privata investeringar uppnår en sund ekonomisk balans. 

De globala målen för hållbar utveckling inkluderar alla tre dimensionerna. Målen i Agenda 2030 

är integrerade och odelbara. Det betyder att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling måste 

samverka. Hållbarhetsarbetet kräver därför helhetssyn och samverkan. 

https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/agenda-2030.html#Socialhallbarhet
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/agenda-2030.html#Miljomassighallbarhet
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/agenda-2030.html#Ekonomiskhallbarhet
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Det här är Katrineholms kommuns roll i hållbarhetsarbetet 

I Sverige har kommunerna och regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen. 

De kommunala grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och samhällsplanering, är i hög 

grad kopplade till målen i Agenda 2030. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet finns med i 

planeringen och för att följa upp hur hållbarheten utvecklas i Katrineholms kommun. 

Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i hållbarhetsarbetet utifrån 

verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Så här följer vi upp våra resultat 

För att följa upp hur vi i Katrineholms kommun bidrar i arbetet med att nå de globala målen för 

hållbar utveckling har vi kopplat kommunens egna resultatmål till målen i Agenda 2030.  

När vi följer upp våra resultatmål i årsredovisningen följer vi därför upp hållbarhetsmålen 

parallellt. 

I den här rapporten sammanfattar vi Katrineholms kommuns hållbarhetsarbete under 2021. 

Rapporten baseras till stor del på vår årsredovisning för 2021. Syftet är att kortfattat redogöra  

för vilka utmaningar vi har, vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomfört under året och 

vilka resultat som vi uppnått. 

För varje globalt mål beskriver vi följande: 

• Det här är våra utmaningar, exempel på områden som vi särskilt behöver arbeta med i vår 

kommun för att uppnå målet. 

• Det här gjorde vi under 2021, exempel på insatser som vi genomförde under 2021. 

• Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021, bedömning av måluppfyllelsen för våra 

resultatmål under 2021. 

Bedömning av resultatmålen 

Som stöd för att följa upp resultatmålen använder vi indikatorer, det vill säga statistik och 

nyckeltal som visar våra resultat inom verksamheter som har koppling till målet. 

Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med en färgsymbol: 

   Uppnås eller överträffas 

   Uppnås delvis 

   Uppnås inte 

Grön markering betyder att vi bedömer att resultatmålet har nåtts eller överträffats. För målet 

ska markeras som grönt ska indikatorer kopplade till resultatmålet visa en positiv utveckling 

oavsett kön.  

Gul markering visar att vi delvis har uppnått målet. När vi sätter en gul markering betyder det att 

vissa indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller att en positiv utveckling ses 

endast för ett av könen. 

Röd markering signalerar att resultatmålet inte är nått och att avvikelsen är stor eller allvarlig. 

Om flera indikatorer utvecklats negativt väljer vi röd markering även om en enstaka indikator 

visar en positiv utveckling, målet bedöms då inte vara uppnått i sin helhet. 
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Snabba fakta 
Det är viktigt att vi kan visa mätbara resultat i vårt hållbarhetsarbete. Här är några exempel  

på resultat från 2021. 
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17 globala mål 

1. Ingen fattigdom 

 

Ingen fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

Det här är våra utmaningar 

• Ett delmål i Agenda 2030 är att vi till 2030 minst ska halvera den andel kvinnor, män och 

barn som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner. 

• Vi behöver stötta fler familjer att bryta långvarigt försörjningsstöd och komma in på arbets-

marknaden. Även om utvecklingen gick åt rätt håll under 2021 har vi fortfarande stora 

utmaningar jämfört med många andra kommuner.  

• I vår kommun var det 2,3 procent av den vuxna befolkningen som hade långvarigt ekonomiskt 

bistånd 2020, jämfört med 1,3 procent i riket som helhet (statistik för 2021 finns inte än). 

• Av våra barn och unga 0-19 år var det 15,3 procent som ingick i ekonomiskt utsatta hushåll, 

jämfört med 8,8 procent i riket 2020 (statistik för 2021 finns inte än).  

• Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med att alla barn och unga ska ha möjlighet till goda 

uppväxtvillkor oavsett familjens ekonomiska situation.  

Det här gjorde vi under 2021 

• Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade och fler familjer blev självförsörjande. 

• Vi konverterade försörjningsstöd till anställningar och skapade fler möjligheter till 

åtgärdsanställningar och praktikplatser inom våra verksamheter. 

• Vi genomförde arbetsmarknadsprojekt med flera inriktningar för att stötta olika målgrupper 

att komma närmare arbetsmarknaden, till exempel yrkesförberedande språkträning i 

kombination med praktik. 

• Vi fortsatte vårt arbete med näringslivskontakter och detaljplaner för att främja utveckling av 

näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten. 

• Ungdomar fick möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom en utökad satsning på 

kommunala feriearbeten och tillfälliga jobb för unga. 

• Vi ordnade avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar genom bland annat 

Lyckliga gatorna och Perrongen. 

• Genom Fritidsbanken erbjöd vi alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 

försörjning 

 Förebyggande och tidiga insatser för barn 

och unga ska prioriteras 

 
Ökad sysselsättning 

 Fler arbetstillfällen 
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2. Ingen hunger 

 

Ingen hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 

förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk 

Det här är våra utmaningar 

• Vi behöver bidra till hälsosammare matvanor för att minska risken för ohälsa. I Katrineholm 

och Sörmland är andelen invånare med övervikt eller fetma högre än i riket.  

• Vi behöver fortsätta vårt arbete inom äldreomsorgen med att minska risken för undernäring. 

• Genom våra livsmedelsinköp kan vi bidra till delmålet att skapa hållbara system för 

livsmedelsproduktion. Stigande livsmedelspriser innebär dock att ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet i viss mån ställs mot varandra. 

• Vi behöver fortsätta vårt arbete för att minska matsvinnet i kommunens måltidsverksamhet. 

• Nationellt uppmärksammas även behovet av att öka självförsörjningen av livsmedel för att 

klara större samhällskriser. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Utifrån näringsrekommendationer för äldre justerade vi våra recept för matlådor till äldre 

som får mat hemlevererad. 

• En nutritionsgrupp startades som ser över möjligheten att mäta, följa upp och förebygga 

undernäring i äldreomsorgen. Vi reviderade också måltidsrutinerna inom äldreomsorgen, 

bland annat med fokus på jämställdhet och demenssjukvård. 

• Vi tog fram ett utbildningsmaterial med text och filmer till personal inom hemtjänst och 

funktionsstöd med fokus på hur mat och måltider skapar förutsättningar för psykisk hälsa. 

Personal inom vård och omsorg utbildades också kring Sapere, en metod för att arbeta med 

att uppleva maten med alla sinnen. 

• Elever med distansundervisning under pandemin kunde beställa och hämta lunchmatlådor på 

våra skolor. 

• Vi serverade frukt och mellanmål vid våra lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga. 

• Vi mätte matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg med en ny mätmetod från Livsmedels-

verket. Vi genomförde också temadagar kring matsvinn med skolbarn. 

• I våra livsmedelsinköp prioriterade vi svenska och närproducerade livsmedel före ekologiska. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 
Måltiderna inom vård och omsorg ska 

utvecklas 

 
Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 

 
Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 
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3. God hälsa och välbefinnande 

 

God hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 

alla i alla åldrar 

Det här är våra utmaningar 

• Flera indikatorer visar att folkhälsan i Katrineholm och Sörmland är något sämre än i Sverige 

som helhet, till exempel när det gäller rökning, övervikt/fetma och medellivslängd. 

• Det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället. Därför behöver vi arbeta för 

att skapa mer jämlika livsvillkor för våra invånare, som i sin tur kan bidra till mer jämlik hälsa. 

• Pandemin har fortsatt att påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. Den har även 

begränsat möjligheterna till kultur, idrott och föreningsliv som är viktigt för hälsan.  

• Psykisk ohälsa ökar bland unga generellt, men också ungdomar med en kriminell livsstil. 

• Även om sjukfrånvaron totalt sett har minskat bland våra medarbetare är den fortfarande hög 

inom vissa verksamheter. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Tredje vågen av pandemin innebar att vi återigen snabbt behövde ställa om flera av våra 

verksamheter inom vård och omsorg, förskola, skola och vuxenutbildning samt kultur och 

idrott för att minska risken för smittspridning. 

• Vi stöttade föreningslivet, bland annat genom extra utbetalning av föreningsbidrag till 

föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

• Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv, bland annat genom nya vandringsleder 

och att marknadsföra den digitala tjänsten Naturkartan som guidar till olika friluftsaktiviteter.  

Vi renoverade även flera lekplatser och skapade fler grillplatser i våra naturområden. 

• För att göra det trevligare och tryggare att gå och cykla byggde vi fler trygga cykelöverfarter 

och fartdämpande åtgärder och förbättrade standarden på gång- och cykelvägar.  

• Vi medverkade i projektet Pep Kommun som drivs av stiftelsen Generation Pep med målet att 

utveckla arbetssätt som främjar fysisk aktivitet och goda matvanor bland barn och unga. 

• Vår Familjecentral genomförde projektet Bästa hälsan för att bidra till hälsosamma 

levnadsvanor tidigt. 

• Inom skolan intensifierades arbetet med att främja barn och ungdomars hälsa. Utöver det 

ordinarie arbetet, som definieras i kurs- och läroplaner, initierades olika former av aktivitets-

program samt en bred satsning på att införa Pep förskola och Pep skola. Sex av våra skolor 

deltog också i tävlingen Gå och cykla till skolan som genomfördes under hösten.  

• Vi färdigställde nya idrottshallar vid två av våra grundskolor. Vi byggde också ett nytt service-

hus på Backavallen med omklädningsrum och möteslokaler för våra föreningar. 

• För att främja fysisk aktivitet bland barn och unga togs en kostnadsfri prova-på biljett inom 

föreningsidrotten fram i samverkan mellan kommunen, RF-SISU, BVC, Familjecentralen. Prova 

på biljetten delas bland annat ut av elevhälsan, Familjecentralen och BVC. 
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• Vi genomförde projektet Tillsammans på isen för Katrineholm, en folkhälsosatsning för att få 

fler i rörelse tillsammans med Kronfågel, kommunens isföreningar och Fritidsbanken. 

• Vi arbetade förebyggande kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), bland 

annat genom kampanjer kring alkohol och antilangning samt rökfria utomhusmiljöer. 

• Genom bland annat ungdomsmottagningen, ungdomsteamet och familjestödjare arbetar vi 

på olika sätt för att motverka psykisk ohälsa och kriminalitet bland unga. 

• Vi införde den dopningsförebyggande metoden 100% ren hårdträning och startade ett nätverk 

mellan kommun, polis och gym för att arbeta förebyggande kring dopning 

• Vi genomförde individanpassade aktiviteter för att ge våra brukare inom vård och omsorg 

möjligheter att delta i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Under den årliga anhörigveckan på 

hösten uppmärksammade vi också alla anhöriga, som gör otroliga insatser varje dag. 

• Inom våra verksamheter inom vård och omsorg utbildade vi värdegrundsledare. Vi arbetade 

med bemötande, förtroende och trygghet, ökade möjligheter till delaktighet och inflytande 

samt stärkt patientsäkerhet. Vår personal inom funktionsstöd och hemtjänst utbildades också 

kring kost, nutrition och hälsa. 

• För att främja den psykiska hälsan utbildade vi våra medarbetare och uppmärksammade 

världsdagen för psykisk hälsa. 

• Vi fortsatte att utveckla olika hälsofrämjande insatser för våra medarbetare, bland annat 

genom hälsoinspiratörer, hälsovecka, rökfri arbetstid och höjt friskvårdsbidrag. 

• Inom projektet Hälsotrampare valde två av kommunens anställda bort bilen till förmån för 

cykelpendling. De berättade om sin livsstilsförändring via intranätet för att inspirera fler.  

• Vårt folkhälsoutskott beslutade att utse nästa år till ett hälsoår för att förbättra hälsan för 

både invånare och medarbetare i kommunen. Vi påbörjade planeringen av Hälsoåret 2022. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 

prioriteras 

 
Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

 
Ökade förutsättningar för aktiviteter för 

brukare inom vård och omsorg 

 
Måltiderna inom vård och omsorg ska 

utvecklas 

 
Öppna insatser och hemmaplanslösningar 

ska användas i ökad utsträckning inom 

individ- och familjeomsorgen 

 
Förbättrad hälsa för kommunens 

medarbetare 

 
Fler ska få en förbättrad situation efter 

kontakt med individ- och familjeomsorgen 

 
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

 
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en 

positiv upplevelse kring bemötande, 

förtroende och trygghet 

 
Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg 

  

4. God utbildning för alla 
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God utbildning för alla 
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla 

Det här är våra utmaningar 

• Skolresultaten behöver fortsätta förbättras. Av våra elever i årskurs 9 var det 80 procent som 

blev behöriga att gå ett yrkesprogram på gymnasiet, jämfört med 87 procent i riket som helhet.  

• Fler behöver ta gymnasieexamen och fler behöver läsa vidare på eftergymnasial nivå. I vår 

kommun är andelen elever som tar gymnasieexamen lägre än i riket. Andelen invånare med 

högskoleutbildning är också lägre. 

• Även om skolresultaten i Katrineholm utvecklas positivt och skillnaderna mellan skolor 

minskar ser vi att elevernas socioekonomiska förutsättningar fortsatt har en alltför stor 

påverkan på resultaten och att det leder till bristande likvärdighet. I vår kommun är det till 

exempel många föräldrar som har låg utbildningsnivå, vilket gör det extra viktigt att vi arbetar 

för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar i skolan.  

• Även bland vuxna är det många i vår kommun som behöver utbilda sig för att öka sina 

möjligheter på arbetsmarknaden. Vi behöver underlätta för fler att studera på olika nivåer. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi gjorde många insatser för att trygga kompetensförsörjningen i förskolan och skolan, bland 

annat genom att ge vår personal möjlighet att utbilda sig till barnskötare eller förskollärare 

samt till lärare i fritidshem, lärare F-3 och lärare 4-6. Fler övningsskolor bidrog också till ökade 

möjligheter att rekrytera nya lärare inom både förskola och grundskola. 

• Vi såg tydliga förbättringar av skolresultaten på i stort sett alla nivåer. Fler elever i årskurs 1 

lärde sig läsa och skriva, betygen i årskurs 6 förbättrades och fler av avgångseleverna i årskurs 

9 blev behöriga till gymnasieskolan. Inom gymnasieskolan förbättrades betygen inom både 

våra yrkesprogram och våra högskoleförberedande program. 

• Flera insatser pågår för att eleverna i nuvarande årskurs 9 (läsåret 2021/22) ska nå en högre 

måluppfyllnad. 

• Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten för barn och unga, bland annat genom 

trygghetsvärdar, fältarbete, nära samverkan med polisen samt förstärkt kamerabevakning.  

• Vi fortsatte arbetet med projektet #klar framtid för att undvika avhopp från gymnasiet. 

• Byggnationen av våra två nya grundskolor fortsatte. Skolorna kommer stå klara hösten 2022. 

Under 2021 totalrenoverade vi en förskola, renoverade och byggde ut två grundskolor och 

färdigställde två nya idrottshallar. 

• Vi arbetade på bred front för att förbättra resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen 

(komvux) genom systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av externa leverantörer, utveckling 

av lärcentrum för distansstuderande genom riktat statsbidrag och utökning av speciallärare. 

• Vi deltog i Region Sörmlands projekt kring hållbar utveckling där metoden tjänstedesign 

prövas för att utveckla sfi-undervisningen. Vi genomförde också Fogelstadkvinnor på 2020-talet, 

ett projekt med anpassad utbildning i sfi riktat till utrikesfödda kvinnor. 
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• Vi ökade möjligheterna att lokalt läsa vidare på eftergymnasial nivå genom samarbete mellan 

vårt lärcentrum Campus Viadidakt och universitet och högskolor. Flera nya utbildningar 

startade; till lärare i fritidshem, uppdragsutbildning till förskollärare samt sju nya 

yrkeshögskoleutbildningar. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Säkrad kompetensförsörjning 

 Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

 Fler ska gå vidare till studier på 

eftergymnasial nivå 

 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och 

nå höga resultat 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 

och nå höga resultat 

 Ökad trygghet i skolan 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

5. Jämställdhet 

 

Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors 

egenmakt 

Det här är våra utmaningar 

• Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. Så länge det inte är uppnått behöver vi arbeta aktivt för att främja en jämställd 

samhällsutveckling och ge kvinnor och män, flickor och pojkar likvärdig service. 

• Både i Katrineholm och i Sverige som helhet förekommer skillnader i bland annat studieresultat, 

utbildningsval och fritidsaktiviteter som speglar könsstereotypa mönster.  

• Pojkar har generellt lägre skolresultat än flickor. Samtidigt är det en lägre andel flickor än pojkar 

som upplever trygghet och studiero i skolan. Vi behöver fortsätta förbättra skolresultaten och 

tryggheten i skolan för både flickor och pojkar.  

• Kvinnor upplever i högre utsträckning än män otrygghet på offentliga platser i kommunen. 

• Som arbetsgivare behöver vi arbeta systematiskt för jämställda arbetsvillkor och arbetsplatser 

inom kommunorganisationen. 
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Det här gjorde vi under 2021 

• Vi arbetade med att öka den upplevda tryggheten i våra offentliga miljöer, till exempel genom 

förbättrad belysning av gångvägar, parkområden och pulkabackar. 

• Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten för barn och unga både i skolan och på 

fritiden, genom bland annat genom trygghetsvärdar.  

• Genom studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna arbetade vi aktivt för att 

bryta traditionellt könsstereotypa utbildnings- och yrkesval. 

• Vi erbjöd ett brett utbud av aktiviteter inom våra kulturverksamheter för att tilltala många 

invånare oavsett genus, ålder eller ursprung. Alla aktiviteter inom våra barn- och ungdoms-

verksamheter Lyckliga Gatorna och Perrongen genomsyrades av ett jämställdhetstänkande.  

• Kulturskolan och KomTek arbetade aktivt med att identifiera ojämställdhet och ojämlikhet i 

verksamheterna och har nu en relativt jämn fördelning av flickor och pojkar bland deltagarna, 

• Vi färdigställde utvecklingen av vårt system för föreningsbidrag med en föreningshandbok, 

som bland annat innehåller metodstöd för föreningars jämställdhetsarbete. 

• Vi genomförde en jämställdhetsanalys av vårt anhörigstöd inom vård och omsorg som visade 

att aktiviteterna som erbjuds är könsneutrala men att kvinnor är överrepresenterade både 

bland anhöriga som får stöd och i personalen. För att nå fler män kommer vi se över hur vi 

når ut och informerar om anhörigstödet. 

• Vi fortsatte vårt arbete med heltid som norm för kommunens anställda, ett arbete som har 

lett till att fler kvinnor arbetar heltid. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter 

 Förebyggande och tidiga insatser för barn 

och unga ska prioriteras 

 Fler ska gå vidare till studier på 

eftergymnasial nivå 

 Anhörigstödet ska utvecklas 

 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och 

nå höga resultat 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 

och nå höga resultat 

 Ökad trygghet i skolan 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

 Fler ska få en förbättrad situation efter 

kontakt med individ- och familjeomsorgen 

 Tryggare offentliga miljöer 
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6. Rent vatten och sanitet för alla 

 

Rent vatten och sanitet för 
alla 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av 

vatten och sanitet för alla 

Det här är våra utmaningar 

• När staden växer och utvecklas ställer det nya krav på hantering av dagvatten samt vatten- 

och avloppsledningar. 

• Det finns fortfarande många små/enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller lagkraven 

på rening och som behöver åtgärdas. 

• Hushåll som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp kan ha bristande kvalitet på sitt 

dricksvatten. 

• Vi har upptäckt förekomst av miljöföroreningen PFAS i grundvattnet på några ställen i 

kommunen där man tidigare släckt bränder eller övat med släckskum. 

• Grundvattennivåerna har periodvis varit låga vilket kan påverka tillgången till dricksvatten i 

delar av vår kommun, särskilt på landsbygden. 

• Det är fortfarande inte alla våra vattentäkter som har beslutade vattenskyddsområden. 

• Endast var femte sjö i vår kommun bedöms ha god ekologisk status enligt de senaste 

mätningarna. 

Det här gjorde vi under 2021 

• När ny mark togs i anspråk för företagande, verksamheter och bostadsbyggande ställde vi 

krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten. 

• Vi arbetade med att förbereda två tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för att minska 

risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten.  

• Vi fortsatte arbetet med att inventera små/enskilda avlopp i Sköldinge och Lerbo. Totalt 

åtgärdades 197 avlopp under året. 

• Vi gjorde flera förstudier och utredningar för att rena grundvatten från PFAS-föroreningar. 

• I kommunikationskampanjer tillsammans med Sörmland Vatten tipsade vi invånare om hur de 

kan spara på vattnet. För att inspirera berättade vi även om våra egna åtgärder för att minska 

vattenförbrukningen, till exempel att vi vattnade fotbollsplaner med vatten från Djulösjön. 

• Vårt bostadsbolag KFAB genomförde ett projekt för att informera och uppmuntra sina 

hyresgäster att spara vatten och minska den gemensamma miljöpåverkan. KFAB installerade 

även utrustning för individuell mätning av vatten i det nya bostadshuset i kvarteret Pantern. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag 
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7. Hållbar energi för alla 

 

Hållbar energi för alla 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 

hållbar och modern energi för alla 

Det här är våra utmaningar 

• Effektbrist i elnätet gör att vi kan behöva tacka nej till nya företagsetableringar. 

• Nya elledningar tar mark i anspråk. 

• Det finns möjligheter att öka den lokala energiproduktionen genom vindkraft och/eller 

solparker. Det kan dock leda till intressekonflikter om vad marken ska användas till. 

• Tillsammans med vårt fastighetsbolag KFAB behöver vi fortsätta arbetet med energi-

effektivisering i våra fastigheter och verksamheter.  

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi arbetade kontinuerlig för att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler med fokus 

på såväl åtgärder i fastigheterna som effektivare lokalutnyttjande och förändrade beteenden. 

Exempel på åtgärder som gjordes löpande av vårt fastighetsbolag KFAB är byten till mer LED-

belysning, energisnålare vitvaror, energieffektivare fönster samt tilläggsisolering av vindar.  

• På grund av ökad ventilation i skolor och förskolor under pandemin ökade energiförbruk-

ningen för el och värme något per kvadratmeter i våra verksamhetslokaler jämfört med 2020. 

• Genom investeringsprojektet på Backavallen uppnådde vi betydande energieffektiviseringar, 

bland annat genom installation av solceller på taket av Kronfågel isarena. 

• Vår installation av bergvärme i Oppundahallen 2020 ledde till att energiförbrukningen mer än 

halverades 2021. 

• Vårt fastighetsbolag KFAB installerade nya solcellsanläggningar vid Duveholmshallen och det 

nybyggda hyreshuset i kvarteret Pantern. KFAB har idag sex solcellsanläggningar i drift och 

bygger successivt ut med fler i samband med nybyggnation eller vid större ombyggnationer.  

• Regelverket för när bygglov för solceller krävs lättades upp. Generellt krävs inte bygglovs-

prövning och i de fall det krävs tar vi inte ut någon bygglovsavgift. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Ökad solelproduktion  Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 
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8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 

Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 

tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla 

Det här är våra utmaningar 

• Även om arbetslösheten minskade under 2021 behöver våra insatser för att få fler företag att 

etablera sig och växa i Katrineholm fortsätta, så att fler jobb skapas, sysselsättningen ökar och 

arbetslösheten minskar ytterligare. I december 2021 var 9,3 procent av våra invånare i 

åldrarna 16-64 år arbetslösa, att jämföra med 7,3 procent i riket som helhet. 

• Vårt arbete med att skapa förutsättningar för tillväxt och ökad sysselsättning måste ske på ett 

sådant sätt att vi även klarar målet om globalt hållbar konsumtion och produktion och bryter 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. 

• För att bryta långtidsarbetslöshet behöver vi fortsätta öka måluppfyllelsen inom kommunal 

vuxenutbildning generellt och särskilt inom sfi. Språket är inte bara är en förutsättning för 

fortsatta studier utan i många sammanhang även nyckeln till egen försörjning. 

• Inom våra arbetsmarknadsåtgärder som riktar sig till personer som står långt från arbets-

marknaden ser vi allt oftare att deltagare har stora utmaningar kopplat till bland annat ohälsa, 

kort utbildning och otillräckliga kunskaper i svenska. 

• Vi behöver även arbeta för att antalet unga som varken arbetar eller studerar ska minska. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi arbetade aktivt för att få fler företagsetableringar och tog fram nya detaljplaner som kan 

leda till utveckling av näringslivet, fler arbetstillfällen och minskad arbetslöshet. 

• Genom komvux och högre studier skapade vi möjligheter för kommunens invånare att stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet. Vi verkade också på strategisk nivå för att möta 

arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning, genom planering och dimensionering av 

kommande utbildningar. 

• Genom samarbete med Ung företagsamhet gav vi ungdomar på gymnasiet möjlighet att 

pröva på att vara företagare. Under sommaren fanns möjlighet att gå en entreprenörskaps-

utbildning som alternativ till kommunalt feriearbete. 

• Vi skapade fler möjligheter till åtgärdsanställningar och praktikplatser inom kommunens 

verksamheter. 

• Vi arbetade med projektet #klar framtid för att undvika avhopp från gymnasiet och utifrån det 

kommunala aktivitetsansvaret bedrev vi aktivt uppsökande arbete och aktivering av 

ungdomar upp till 20 år som inte är inskrivna i gymnasieskolan. 

• Vi erbjöd feriejobb och andra kortare anställningar för ungdomar, bland annat genom 

projektet Naturnära jobb som även bidrog till att främja biologisk mångfald. 

• Genom våra projekt MIKA (Mat och integration i Katrineholm) och MIKA YB arbetade vi för att 

genom yrkesförberedande språkträning och yrkesteori varvat med praktik tillvarata och 

utveckla kompetenser inom kommunala bristyrken, exempelvis kockar och lokalvårdare. 
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• Vi genomförde projektet Kompetens inför framtiden för att genom utbildningsinsatser stärka 

kompetensen för personer som jobbar på företag inom industribranschen som påverkats 

negativt av pandemin. Sedan starten har 264 personer från 18 olika företag fått utbildning. 

• Vi fortsatte arbetet med heltid som norm inom kommunens verksamheter.  

• Flera förvaltningar uppdaterade sina kompetensförsörjningsplaner och vi genomförde en rad 

satsningar för tryggad personalförsörjning, bland annat möjligheter för våra medarbetare att 

studera till förskollärare, barnskötare eller undersköterska. 

• Vi tog fram en övergripande lönestrategi med handlingsplaner för våra verksamheter och 

avsatte medel i kommunens budget för extra lönesatsningar 2022.  

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Ökad sysselsättning 

 Säkrad kompetensförsörjning 

 Växande och breddat näringsliv 

 Fler unga entreprenörer 

 Fler arbetstillfällen 
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9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 

Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 

innovation 

Det här är våra utmaningar 

• Vi behöver fortsätta investera i infrastruktur som främjar hållbar utveckling. Det gäller bland 

annat infrastruktur för elförsörjning som tar mycket mark i anspråk. Vi behöver också möta 

behoven av laddstolpar för både bilar och cyklar samt transportsektorns behov av fossilfria 

drivmedel. 

• Vi behöver fortsätta investera i och utveckla den digitala infrastrukturen. 

• Vi kan uppmuntra, men inte kräva, att företag ska göra mer hållbara val i produktion och 

inköp än vad som krävs enligt miljölagstiftningen.  

• Vi vill främja innovationer och hållbar industri men det kan ibland vara svårt eftersom vi som 

kommun inte får gynna enskilda näringsidkare.  

Det här gjorde vi under 2021 

• Våra tidigare satsningar på fiberbaserat bredband, wifi och digital infrastruktur i skola och 

vuxenutbildning bidrog till goda möjligheter för hemarbete och studier under pandemin. 

• Vi genomförde färre företagsbesök än normalt på grund av pandemin men prövade olika 

koncept för att träffas digitalt. Höstens nätverksmöten kunde genomföras som planerat. 

• Vi stimulerade ungas kreativitet och entreprenörsanda genom bland annat KomTek, vår 

teknik- och entreprenörsskola, och samarbetet med Ung företagsamhet. 

• Vi lanserade en ny karttjänst på webben som gör att företag och invånare kan hämta aktuellt 

kartmaterial för exempelvis bygglovsansökningar och andra tillstånd digitalt. 

• Vi fortsatte arbetet med att förbättra standarden på våra gator, vägar, gång- och cykelvägar. 

Bland annat ersatte vi två större fyrvägskorsningar med cirkulationsplatser, för ökad säkerhet 

och bättre trafikflöden. 

• För att öka tryggheten förstärkte vi gatubelysningen längs med Prins Bertils gata och byggde 

en ny, belyst gång- och cykelbana genom Backavallens idrottsområde. Vi förbättrade också 

belysningen på Vasavägen för en tryggare skolväg till Järvenskolorna.  

• Vi förbättrade möjligheten att parkera cykeln på torget genom fler och bättre cykelställ samt 

laddplatser för elcyklar. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 

 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- 

och cykelvägar 

 Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 

 Förbättrat företagsklimat 

 Fler unga entreprenörer 
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10. Minskad ojämlikhet 

 

Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

Det här är våra utmaningar 

• Inkomstskillnader mellan olika grupper är även kopplat till ojämlikhet när det gäller hälsa, 

utbildning, boende och tillgång till arbete. 

• I Katrineholms kommun behöver vi lägga mer kraft och resurser på att motverka ojämlikhet 

till följd av socioekonomiska faktorer än många andra kommuner. Även om det kommunala 

utjämningssystemet bidrar till att minska skillnader i kommuners förutsättningar är det en 

utmaning för oss både ekonomiskt och i våra verksamheter. 

• I allt vårt arbete behöver vi aktivt sträva efter att alla grupper i samhället ska vara inkluderade 

och känna sig delaktiga. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på en blandning av 

bostadsrätter, hyresrätter och villor.  

• Vi fortsatte arbetet för att höja resultaten för våra elever i grundskolan, på gymnasiet och 

inom kommunal vuxenutbildning och vi ökade möjligheterna att läsa vidare på eftergymnasial 

nivå i Katrineholm. 

• För att ge fler möjlighet att ta steget till egen försörjning och komma in på arbetsmarknaden 

skapade vi fler arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom våra verksamheter. 

• Vi ordnade avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar genom bland annat 

Lyckliga gatorna och Perrongen och erbjöd alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning genom 

Fritidsbanken. 

• Utvecklingen av vårt Kontaktcenter gjorde det enklare att få information och komma i 

kontakt med kommunens tjänster och service. Kontaktcenter vägleder och ger hjälp till 

självhjälp genom våra e-tjänster, som vi fortsatte att utveckla och som ökade i användning.  

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 

försörjning 

 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

 Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial 

nivå 

 Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande 

 Ökad digital delaktighet 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och 

nå höga resultat 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 
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11. Hållbara städer och samhällen 

 

Hållbara städer och 
samhällen 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara 

Det här är våra utmaningar 

• En snabb bebyggelsetakt ger ökat tryck på infrastrukturen i form av vatten och avlopp samt 

dagvattenhantering. Vårt dagvattensystem är inte dimensionerat för klimatförändringarna och 

lågpunkter i Katrineholms tätort ökar risken för översvämningar vid häftiga regn. 

• Kommunen har en hög andel av befolkningen som lever i trångboddhet i flerbostadshus 

jämfört med andra kommuner i samma storlek. 

• Vi behöver utveckla vårt arbete med cirkulär ekonomi och livscykelperspektiv vid ny- och 

ombyggnationer av våra kommunala verksamhetsfastigheter. 

• Den trafikomställning som vi vet behövs går långsamt. Bland våra invånare som svarade på 

SCB:s medborgarundersökning 2021 angav 69 procent bil som sitt primära transportmedel för 

vardagspendling. Vårt mål är att andelen ska vara högst 50 procent i kommunen år 2030. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi inledde arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan, Framtidsplan 2050. Under 

året deltog cirka 400 katrineholmare med sina visioner för framtiden.  

• Vi deltog i projektet FASiS (fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland) för att öka vår 

förståelse av hur stadsplaneringen kan bidra till hållbara, hälsosamma livsstilar.  

• Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på hållbara, 

energieffektiva byggnader och en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och villor.  

• Vårt fastighetsbolag KFAB tillämpade miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad silver vid all 

nybyggnation, ett koncept där byggprodukter bedöms utifrån sin påverkan på miljön. 

• Vi arbetade aktivt för att förbättra dagvattenhanteringen. Vi inledde ett samverkansprojekt 

med Amazon Web Services, som kommer medfinansiera ett våtmarksbygge samt klimat-

anpassningsåtgärder i tätorten, och Sörmland Vatten och Avfall AB.  

• Vi fortsatte våra satsningar på trädplantering och stadsgrönska som bidrar till bättre 

dagvattenhantering och skugga vid varma perioder. 

• Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv genom nya tätortsnära vandringsleder. 

• Genom fler gång- och cykelvägar ökade vi möjligheterna att ta sig fram tryggt och säkert.  

• I samverkan med vårt destinationsbolag +Katrineholm, inledde vi ett arbete kring 

Katrineholms platsvarumärke för att öka intresset för att besöka samt bo, leva och verka här. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

 Förbättrad standard på gator, vägar,  

gång- och cykelvägar 

 Invånarantalet ska öka till minst 35 500  

personer vid mandatperiodens slut 
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12. Hållbar konsumtion och produktion 

 

Hållbar konsumtion och 
produktion 
Säkerställa hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster 

Det här är våra utmaningar 

• Arbetet med att skapa förutsättningar för tillväxt måste ske på ett sådant sätt att vi samtidigt 

kan klara målen om hållbar konsumtion och produktion. 

• Både i vår kommun och regionen som helhet behöver vi få igång nätverk och strukturer för 

cirkulär ekonomi och industriell symbios, som innebär att avfall från en verksamhet tas om 

hand som resurser i andra verksamheter. 

• Vi behöver fortsätta påverka beteenden så att hushållssopor i högre utsträckning sorteras rätt 

och matavfallet kan tas om hand och omvandlas till biogas och näring till åkermark. 

• Vi behöver fortsätta arbetet med att minska matsvinnet i våra måltidsverksamheter. 

• Det är resurskrävande att ställa hållbarhetskrav i våra upphandlingar och att säkerställa att 

kraven efterlevs. 

• Problemen med nedskräpning fortsätter, både i naturen och i den bebyggda miljön. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Studenter vid Linköpings universitet gjorde en kartläggning över pågående och möjlig 

industriell symbios i Katrineholm, Flen och Vingåker. 

• Genom Fritidsbanken erbjöd vi möjligheter för alla att låna sport- och fritidsutrustning. 

• Genom vårt Bytestorg kunde våra förvaltningar byta möbler och annan utrustning med 

varandra istället för att köpa nytt. På så sätt sparade vi 1,8 miljoner kr genom återanvändning. 

• Vi genomförde flera insatser och kampanjer för att minska nedskräpningen i samarbete med 

skolor, näringsliv, föreningar och engagerade katrineholmare. 

• Vi ställde miljökrav i våra upphandlingar. Det gjorde även vårt fastighetsbolag KFAB. 

• I vår måltidsverksamhet anpassade vi matsedeln och våra recept för att minska matsvinnet 

och öka användningen av råvaror i säsong. I våra inköp prioriterade vi svenska och 

närproducerade livsmedel. Vi genomförde också temadagar kring matsvinn med skolbarn. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 
 Nedskräpningen ska minska 



 

21 (26) 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

 

Bekämpa 
klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Det här är våra utmaningar 

• Vi ser redan nu tydliga effekter i vår kommun av klimatförändringarna, främst i form av ökad 

risk för översvämningar i Katrineholms tätort. 

• I allt vårt arbete med samhällsplanering behöver vi lägga stor vikt vid att både minska 

klimatpåverkan och anpassa planeringen till nuvarande och kommande klimatförändringar. 

• Under pandemin minskade resandet med buss och tåg kraftigt. 

• Vi har styrdokument inom klimat- och energiområdet som behöver uppdateras. 

• Vi behöver utveckla vår uppföljning av de krav som vi ställer i samband med upphandling. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Tillsammans med våra fastighetsbolag KFAB och KIAB genomförde vi åtgärder för att minska 

energiförbrukningen i våra fastigheter och för att öka vår solelproduktion.  

• Vi uppdaterade vår rese- och fordonspolicy för att tydligare styra kommunens inköp av fordon 

i en hållbar riktning samt öka andelen hållbara tjänsteresor.  

• Den ökade övergången till hemarbete och digitala mötesformer under pandemin bidrog till 

minskat resande och underlättades av vår satsning på fiberbaserat bredband i hela kommunen. 

• Vi fortsatte minska vår förbrukning av fossila drivmedel för personbilar. Vår totala förbrukning 

låg dock kvar på samma nivå som föregående år på grund av mer omfattande vinterväghållning.  

• Vi minskade förbrukningen av diesel inom hemtjänsten genom byte till elbilar och ladd-

hybrider och vi installerade laddstationer för hemtjänstens elbilar vid flera äldreboenden.  

• Vårt fastighetsbolag KFAB uppnådde målet om en helt fossilfri fordonsflotta. 

• Genom fler gång- och cykelvägar ökade vi möjligheterna att ta sig fram tryggt och säkert.  

Vi genomförde även flera projekt inom hållbart resande, som tävlingen Gå och cykla till skolan. 

• Vi fortsatte arbetet för att minska koldioxidutsläppen från vår måltidsverksamhet genom att 

anpassa matsedlar och recept för att minska matsvinnet och öka användningen av råvaror i 

säsong. Vi genomförde också en klimatvecka i restaurangerna vid våra förskolor och skolor. 

• För att klimatanpassa och minska risken för framtida översvämningar arbetade vi intensivt 

med för att förbättra dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågor var aktuella i varje ny detaljplan 

och i alla infrastrukturprojekt som projekterades under året. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Ökad solelproduktion 

 Resandet med cykel och till fots ska öka 

 Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 

 Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 

 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 

 Resandet med buss och tåg ska öka 
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14. Hav och marina resurser 

 

Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 

hållbart sätt för hållbar utveckling 

Det här är våra utmaningar 

• I många av våra sjöar och vattendrag behöver vi förbättra vattenkvaliteten och minska 

föroreningar och övergödning. 

• Gamla avloppsledningar och otillräcklig kapacitet bidrar till övergödning i våra sjöar och 

vattendrag. Risken är störst vid häftiga regn eller andra driftstörningar.  

• Det finns också fortfarande många enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller lagkraven 

på rening och behöver åtgärdas. 

• Expansionen av Katrineholms tätorter ställer nya krav på dagvattenhanteringen. Orenat 

dagvatten innehåller skräp och föroreningar som påverkar sjöar och vattendrag.  

• Vi har upptäckt förekomst av miljöföroreningen PFAS i grundvattnet på några platser i 

kommunen och i sjön Näsnaren. Föroreningarna är främst kopplade till brandsläckningsskum 

men PFAS förekommer även i många andra produkter som används idag. Det har aktualiserat 

frågan om rening och återställning av förorenad mark. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi inledde arbetet med två förstudier kring tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för 

att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten. 

• När ny mark togs i anspråk för företagande, verksamheter och bostadsbyggande ställde vi 

krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten. 

• All fisk som vi köpte till mat- och måltidsverksamheten var MSC-märkt. 

• Vi startade upp lågflödesmuddringen i Öljaren, i vårt LIFE IP Rich waters-projekt för att 

förbättra vattenkvaliteten i sjön. Under året har cirka 16 000 kvadratmeter sjöbotten 

muddrats.  

• Vår miljötillsyn fortsatte ha fokus på att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom 

avloppsinventeringar och en tillsynskampanj riktad mot hästgårdar. 

• I samarbete med Länsstyrelsen tog vi prover i sjön Näsnarens utlopp två gånger i månaden 

för att undersöka misstänkt höga halter av PFAS-föroreningar. 

• För att minska risk för spridning till vatten såg vi till att mark på två olika platser sanerades 

från PFAS-föroreningar inför planerade nybyggnationer för företag och bostäder. 

• Vi provfiskade i Spetebysjön för att ta reda på om sjöns ekosystem är i obalans på grund av 

för mycket vitfisk, till exempel braxen och mört. På bara två dagar togs cirka fem ton vitfisk 

upp och det är tydligt att fisken bidrar till övergödningsproblematiken i sjön. För att återställa 

ekosystemet planerar vi för ett mer omfattande reduktionsfiske i sjön under 2022. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag 
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15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 

Ekosystem och biologisk 
mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 

landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 

ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 

samt hejda förlusten av biologisk mångfald 

Det här är våra utmaningar 

• När våra tätorter växer leder det till målkonflikter när det gäller markanvändningen. 

Värdefulla naturmiljöer kan behöva tas i anspråk för vägar, industrimark och bostäder. 

Grönområden i staden riskerar att planeras för bebyggelse.  

• Gröna stråk som är utpekade i grönplanen behöver förstärkas och bevaras för att öka 

mängden pollinerare och biologisk mångfald i stadsmiljön. 

• För att öka den biologiska mångfalden behöver betesmarker som ligger i träda börja 

användas igen. 

• Våra tätortsnära skogar och friluftsområden påverkas av omfattande angrepp av granbark-

borre. Det har medfört att tätortsnära skog med höga rekreationsvärden har avverkats. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi arbetade med förstudier kring två större tätortsnära våtmarker.   

• Vi anställde ungdomar i projektet Naturnära jobb med uppdrag att bekämpa invasiva arter och 

återställa betesmarker. Vi gjorde också en större kommunikationsinsats om invasiva arter. 

• I samband med att vi anlade en discgolfbana återskapade vi betesmarker genom skonsamt 

skogsbruk och betande får. Vi återställde också en hagmark med höga biologiska värden 

genom att hyra in nötkreatur och röja sly. 

• Vi skapade ängsmark på tidigare klippta gräsytor genom att tillämpa slåtter en gång per år. 

• Vi har använt flera olika metoder för att motverka angreppen av granbarkborre och samtidigt 

ta hänsyn till naturvärden i flera tätortsnära skogsområden. Bland annat har vi tagit bort 

angripna träd och skapat faunadepåer – platser där granbarkborrens naturliga fiender trivs. 

• Vi byggde och satte ut flera nya insektshotell, fågelholkar och fladdermusholkar. 

• Vi fortsatte att utveckla trädgårdarna vid våra äldreboenden för att ge äldre som bor där 

sinnesupplevelser genom doft, känsel och färger och samtidigt främja biologisk mångfald. 

• I vårt växthus minskade vi mängden bekämpningsmedel genom att använda nyttodjur istället 

för kemiska produkter. Vi använde även växthusbelysningen på ett smartare sätt. Det bidrog 

till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 

• I två detaljplaner där ny mark tas i anspråk för företag och verksamheter sparade vi 

naturmark för att återskapa betesmarker. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd 
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16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 

Fredliga och inkluderande 
samhällen 
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 

utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt 

bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med 

ansvarsutkrävande på alla nivåer 

Det här är våra utmaningar 

• Antalet anmälda våldsbrott ligger på en högre nivå i Katrineholm än i Sverige som helhet. 

Under flera år har antalet anmälda våldsbrott minskat men 2021 sågs en viss ökning igen. 

• En oroande utveckling är att vi ser en ökning av psykisk ohälsa bland unga generellt men 

också av ungdomar med en kriminell livsstil. 

• Mot bakgrund av de omfattande behoven bland kommunens invånare och barns utsatthet 

behöver vi arbeta aktivt för att möta utmaningar gällande kompetensförsörjningen inom 

socialförvaltningens myndighetsutövning. 

• Vår kommunikation, särskilt i samband med myndighetsutövning, behöver ta hänsyn till att 

alla invånare ska kunna förstå och veta hur de kan påverka beslut som rör dem. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi fortsatte vårt arbete med löpande incidentrapportering och brottsförebyggande arbete 

utifrån metodiken EST (effektiv samverkan för trygghet) med fokus både på trygga utemiljöer 

och på trygga, säkra och tillgängliga verksamheter. 

• Vi gjorde omfattande insatser utifrån ett särskilt uppdrag om trygghetsskapande åtgärder 

för barn och unga, bland annat genom trygghetsvärdar, intensifierat fältarbete, samverkan 

med Polisen samt förstärkt kamerabevakning. 

• Vi förbättrade utemiljöer och belysning på flera platser, bland annat vid Lokstallet, på 

Backavallen, i centrum samt vid pulkabackarna i Sveaparken och vid Dufvegården.  

Vi kontrollerade och förbättrade också kommunens lekplatser, bland annat i Strångsjö.  

• Vi utvecklade våra arbetsmetoder inom socialförvaltningen för att stötta barn, unga och 

familjer. Bland annat införde vi metoden Signs of safety, som syftar till att använda barnens 

nätverk istället för externa stödinsatser. Genom vårt multiteam ökade vi också stödet till 

familjer när barn och unga flyttar hem efter en placering.  

• Trots pandemin kunde vi erbjuda ett brett utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga. Vi ökade också stödet till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 

prioriteras 

 Fler ska få en förbättrad situation efter 

kontakt med individ- och familjeomsorgen 

 Tryggare offentliga miljöer 

 Ökad trygghet i skolan 
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17. Genomförande och partnerskap 

 

Genomförande och 
partnerskap 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 

globala partnerskapet för hållbar utveckling 

Det här är våra utmaningar 

• För att nå målen i Agenda 2030 krävs samordnade insatser på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå. Det krävs också att vi samverkar med den privata sektorn och med 

civilsamhället. En generell utmaning är att det kan vara resurskrävande att etablera och 

upprätthålla samverkan med andra parter på ett bra sätt. 

• När vi upphandlar varor som produceras utomlands kan vi bidra till ökad hållbarhet i andra 

länder genom att ställa hållbarhetskrav. Kraven kan dock vara resurskrävande både att ställa 

och följa upp. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi utvecklade vår samverkan med lokala företag inom ramen för projektet Kompetens inför 

framtiden, som syftar till att genom utbildningsinsatser stärka kompetensen hos personer 

som jobbar på företag inom industribranschen som påverkats negativt av pandemin. 

• Vi deltog i många olika samverkansformer inom vård- och omsorgsområdet, exempelvis 

fallpreventionsrådet, nutritionsrådet, demensrådet, Vård- och omsorgscollege, Uppdrag 

Psykisk hälsa samt Elsas hälsa, en samverkan mellan region och kommun som möjliggör ökat 

samarbete med fokus på patient. 

• Vi startade jämförelsenätverk med andra kommuner för att utveckla vår måltidsverksamhet 

och städverksamhet. 

• Vi vidareutvecklade också vår interna samverkan mellan våra olika kommunala 

verksamheter inom många områden.  

• Inom våra förvaltningar pågick ett brett arbete för att öka medarbetares delaktighet och 

involvering i utvecklingsarbete, till exempel genom referensgrupper vid systemupphandling 

och nybyggnation, samarbetsprojekt för bättre arbetsmiljö samt metoder för idédriven 

innovation.  

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Ökad effektivitet genom nya 

samverkansformer internt och externt 
 Ökat medarbetarengagemang 
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Källor och mer information 
Om du vill veta mer om Agenda 2030 kan du läsa mer här: 

Globala målen – globalamalen.se 

Agenda 2030 för hållbar utveckling – regeringen.se 

Glokala Sverige – Svenska FN-förbundet 

Arbetsbok Glokala Sverige 2021 

Om du vill veta mer om vårt arbete och våra resultat i Katrineholms kommun kan du läsa mer 

här: 

Agenda 2030 | Katrineholms kommun 

Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

Jämföraren - Kolada 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
https://fn.se/wp-content/uploads/2021/04/Arbetsbok_Glokala_Sverige_2021.pdf
https://www.katrineholm.se/boende--miljo/miljo--klimat/agenda-2030.html
https://www.katrineholm.se/download/18.68eeb05217f449cd30b89388/1648792816616/%C3%85rsredovisning%202021%20Katrineholms%20kommun,%20kommunfullm%C3%A4ktige%202022-03-21,%20%C2%A7%2018.pdf
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16574

