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Kommunledningsförvaltningen 2023-01-13 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 

Tid 2023-01-16 klockan 18:00 

Plats Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm 

 

Allmänhetens fråga 

 

Nr 
Ärende Beteckning 

1 Protokolljustering  

2 Sammanträdets laga tillkomst  

3 Fastställande av dagordning  

4 Val av ersättare i förbundsdirektionen för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) - 
mandatperioden 2023-2026 

KS/2022:392 

5 Val och entledigande av revisor för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst 

KS/2022:392 

6 Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid 
Nyköpings tingsrätt 

KS/2018:489 

7 Val av förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen 
Sörmland 2023-2026 

KS/2022:391 

8 Kommunplan 2023-2026 KS/2022:458 

9 Avtal med Triangelföreningen KFUM KS/2022:449 

10 Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2022 

KS/2022:444 

11 Upphörande av styrdokument - Handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism 

KS/2022:440 

12 Svar på motion om stärk demokratin - gör försök 
med sänkt rösträttsålder 

KS/2022:144 

13 Frågor om visselblåsystemet som införts i 
kommunen 

KS/2023:8 

14 Fråga om A-traktorförare kan hjälpa till att spana 
för att öka tryggheten i kommunen 

KS/2023:9 

15 Fråga om det nya konstverket på Järvenskolan KS/2023:20 

16 Meddelanden  

17 (Ny) Interpellation om äldrelyftet KS/2023:34 

 

Torgerd Jansson (S) 
Ordförande
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Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-12-16 
Vår beteckning 

KS/2022:392 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Val av ersättare i förbundsdirektionen för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) - mandatperioden 
2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Filip Lindahl (SD) till personlig ersättare för Mathes Olsson (SD) i 
förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen för kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) ska 
enligt förbundsordningen bestå av nio ledamöter med nio personliga ersättare. 
Katrineholms kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare.  

Sverigedemokraterna har en vakant plats som personlig ersättare och nominerar Filip 
Lindahl (SD) till den platsen. 

Beslutet skickas till: 

Filip Lindahl (SD) 

Kommunstyrelsen 

Troman, Löneenheten, Lex 

Akten
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Datum 

2023-01-13 
Vår beteckning 

KS/2022:392 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Marie Sandström Koski 
Handläggare telefon 

0150-57000 
Handläggare e-post 

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Val och entledigande av revisor för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan-Olov Karlsson (S) som revisor i Västra 
Sörmlands Räddningstjänst och utser Lars F Eriksson (M) som ny revisor. 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsmedlemmarna i Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) fullmäktigeförsamlingar 
utser bland kommunrevisorerna vardera två revisorer till förbundet. Jan-Olov Karlsson (S) 
har inkommit med en avsägelse. Förslag har inkommit om att utse Lars F Eriksson (M) som 
ny revisor i VSR. 

 

Marie Sandström Koski 
Nämndadministrativ chef 

Beslutet skickas till: 
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Datum 

2023-01-05 
Vår beteckning 

KS/2018:489 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings 
tingsrätt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Börje Söderström från sitt uppdrag som 
nämndeman vid Nyköpings tingsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Börje Söderström har i skrivelse som inkom den 14 december 2022 begärt att bli entledigad 
från sitt uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt. 

Nämndemannen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och 
laglydnad. Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning 
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 
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Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-11-30 
Vår beteckning 

KS/2022:391 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Val av förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland 
2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland för 
perioden fram till och med ordinarie stiftelsestämma 2027:  

Gunilla Magnusson (S)  

Anneli Hedberg (S)  

Omar Liban (S)  

Tommi Lycke (S) 

Christer Sundqvist (M) 

Ewa Callhammar (L) 

Tobias Stenström (C) 

Marian Loley (KD) 

Saud Porovic (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 ombildades Sörmlands Sparbank till ett bankaktiebolag med en ägarstiftelse. I 
och med ombildningen har de tidigare huvudmännen i banken blivit förtroendevalda i 
ägarstiftelsen med motsvarande mandatperioder som tidigare. 

Katrineholms kommunfullmäktige ska utse nio personer till förtroendevalda i stiftelsen. 
Ovanstående föreslagna personer har nominerats av partierna. 

Ärendets handlingar  
 Information från Sparbanksstiftelsen Sörmland 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Sparbanksstiftelsen Sörmland 

Löneenheten 

Troman 

Akt



Sparbanksstiftelsen
Sörmland

Till kommunfullmäktiges ordförande samt
registrator i Katrineholms kommun

Angående val av förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen Sörmland

Kommunerna inom Sörmlands Sparbanks verksamhetsområde har tidigare utsett hälften
av sparbankens huvudmän, vars mandatperioder överensstämmer med kommunens
förtroendevaldas mandatperioder, Banken har sedan i somras ombildats till ett
bankaktiebolag med en ägarstiftelse, Sparbanksstiftelsen Sörmland, I och med
ombildningen har de tidigare huvudmännen i banken blivit förtroendevalda i ägarstiftelsen
med motsvarande mandatperioder som tidigare,

Ägarstiftelsens huvudsakliga uppgifter är dels att äga Sörmlands Sparbank AB, dels att
genom sitt samhällsengagemang ge tillbaka sin avkastning till lokalsamhället,

Den förtroendevaldas erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av utomordentligt
stor vikt för att kunna utveckla Sparbanksstiftelsen Sörmland och Sörmlands Sparbanks
verksamhet och position på den lokala marknaden, Hon eller han ska vara både samhällets
och våra kunders representanter och kunna spegla närings- och arbetslivet inom
sparba nkens verksamhetsområde.

Sparbanksstiftelsen Sörmlands förtroendevalda, av vilka 25 utses av kommunfullmäktige i

Flens, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner, representerar såväl
företags- och organisationssidan som fackliga organisationer, lantbrukssektorn,
myndigheter m fl, Detta innebär att de förtroendevalda kan tillföra Sparbanksstiftelsen
synpunkter och önskemå1, som är viktiga för speciella kategorier och grupper på vår lokala
marknad,

Sparbanksstiftelsens stadgar preciserar förtroendevaldas uppgifter till att bl a på
stiftelsestämman besl uta om

Till förtroendevald i Sparbanksstiftelsen Sörmland kan endast den väljas som



Sparbanksstiftelsen
Sörmland

Avslutningsvis finns det även regler som hindrar anställda i andra banker att verka som

förtroendevald i Sparban ksstiftelsen Sörm land,

Vi ser våra förtroendevalda som ambassadörer för Sparbanksstiflelsen Sörmland och

Sörmlands Sparbank AB, med uppgift att fånga upp synpunkter från och sprida kunskaper

inom sitt privata nätverk om stiftelsen, sparbanken och våra tjänster, Det kan exempelvis

vara på arbetet, i politisk verksamhet i föreningslivet och i skolan, som företagare eller i

olika slag av organisationer etc,

Sparbanksstiftelsen Sörmland å sin sida har naturligtvis en skyldighet att dra nytta av den

resurs de förtroendevalda utgör genom att bland annat kontinuerligt informera dem om

utvecklingen av verksamheten samt fånga upp vart förslag på vart i lokalsamhället som

Stiftelsens samhällsengagemang kan göra skillnad, Förutom den sedvanliga
stiftelsestämman på vårkanten, kallas huvudmännen till två till tre möten för aktuell
information om verksamheten, workshops samt utbildning, Därutöver ingår respektive

huvudman i det nätverk som den lokala sparbanken i varje kommun inom sparbankens
verksamhetsområde förfogar över, i vilket ingår bl a träffar med aktiviteter av mer lokalt
slag,

Det är vår förhoppning att vi har lyckats att klarlägga hur betydelsefullt vi inom

Sparbanksstiftelsen Sörmland finner valen av förtroendevalda vara - och att den utsedde

kommer att uppleva det som ett i hög grad aktivt uppdrag, Sparbanksstiftelsen Sörmland
får därför be Katrineholms kommun om att för perioden fram till och med ordinarie
stiftelsestämma2027 utse nio (9) intresserade och aktiva förtroendevalda i stiftelsen,

0bservera dock att det numera inte finns någon laglig skyldighet för kommunen att utse

förtroendevalda, utan att ni äger rätten att avsäga er möjligheten att utse representanter

Självfallet står vi till förfogande med mer information om Sparbanksstiftelsen Sörmland,

Sörmlands Sparbank och våra förtroendevalda för det fall det kan vara önskvärt, Bifogar
även den instruktion som tagits fram för de förtroendevalda,

Med vänliga hälsningar

Sparbanksstiftelsen Sörm land

Kontakt:
Lina Sundstdn, bolagsjurist Sörmlands Sparbank
Lina,sundsten@sormlandssparbank,se
0150-s78 04
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§ 180    KS/2022:458   

Kommunplan 2023-2026  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunplan 2023-2026 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag. 

Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande reserverar sig 
Joha Frondelius (KD), John G Ogenholt (KD), Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter 
(C).  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod tas 
fram en kommunplan. Förslaget till kommunplan 2023-2026 har utarbetats gemensamt 
av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens 
gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren. 

I kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål och uppdrag för hela 
mandatperioden. Tillsammans med visionen och översiktsplanen visar kommunplanen 
den långsiktiga inriktningen och styrningen av de kommunala verksamheterna. 
Kommunplanen visar också kopplingen mellan kommunens målstyrning och de globala 
målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.  

Kommunplanen ska ligga till grund för kommunens årliga övergripande plan med 
budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till 
de kommunala bolagen.  

Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. 
Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att fastställas 
av kommunstyrelsen i senast maj 2023. Kommunplanen kommer även att utvärderas i 
särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. 

Ärendets handlingar 

 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och förste vice 
ordföranden, 2022-12-05 

 Kommunplan 2023-2026 

 Kristdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma 
förslag Kommunplan 2023-2026, 2022-12-14 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-12-14 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Joha Frondelius 
(KD), Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist (M), Anneli Hedberg (S) och Mica Vemic 
(SD). 

Förslag och yrkande 

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter 
(C) och John G Ogenholt (KD), bifall till Kristdemokraternas, Centerpartiets och 
Liberalernas gemensamma förslag angående Kommunplan 2023-2026 för Katrineholms 
kommun. 

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till kommunplan 2023-2026. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden 
proposition på kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförandens förslag till 
beslut och Joha Frondelius (KD)  med fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförandens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Datum 

2022-12-05 
Vår beteckning 

KS/2022:458 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

KOMMUNSTYRELSEN 
      

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

      
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

      

Kommunplan 2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunplan 2023-2026 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod tas 
fram en kommunplan. Förslaget till kommunplan 2023-2026 har utarbetats gemensamt av 
Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens gemensamma 
politiska plattform för de kommande fyra åren. 

I kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål och uppdrag för hela 
mandatperioden. Tillsammans med visionen och översiktsplanen visar kommunplanen den 
långsiktiga inriktningen och styrningen av de kommunala verksamheterna. Kommunplanen 
visar också kopplingen mellan kommunens målstyrning och de globala målen för hållbar 
utveckling enligt Agenda 2030.  

Kommunplanen ska ligga till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget 
och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de 
kommunala bolagen.  

Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. 
Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att fastställas av 
kommunstyrelsen i senast maj 2023. Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild 
ordning i mitten och slutet av mandatperioden. 

Ärendets handlingar 
 Kommunplan 2023-2026 

Johan Söderberg (S)  
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Christer Sundqvist (M) 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund
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Trygghet & framtidstro 
Kommunplan 2023-2026
Kommunstyrelsen 2022-12-14, § 180



 

2 |  Kommunplan 2023-2026 Katrineholms kommun 

Trygghet & framtidstro 
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandat- 

period utarbetas en kommunplan. Kommunplan 2023-2026 har tagits fram 

gemensamt av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska 

majoritetens gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.  

Syftet med kommunplanen är att säkra den demokratiska styrningen av kommunen. I kommunplanen 

anges de övergripande mål, resultatmål och prioriterade uppdrag som ska styra de kommunala verk-

samheterna under mandatperioden. Kommunplanen kommer att ligga till grund för kommunens årliga 

övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägar-

direktivet till de kommunala bolagen. Tillsammans med visionen och översiktsplanen visar kommun-

planen den långsiktiga planeringen för Katrineholms och de kommunala verksamheternas utveckling.  

Sammantaget ska kommunplanen 2023-2026 bidra till att bygga ett socialt, miljömässigt och ekono-

miskt hållbart Katrineholm. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från FN:s Agenda 2030 och de sjutton 

globala målen för hållbar utveckling. För varje målområde i kommunplanen anges vilka av de globala 

målen som arbetet ska bidra till att uppnå. Gemensamt för samtliga målområden är att barn och unga 

är prioriterade och att barns rättigheter ska tillgodoses utifrån barnkonventionen.  

Katrineholms kommun ska vara den bästa platsen för människor och företag att växa på. För att bli det 

måste kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag fortsätta utvecklas i takt med 

att katrineholmarnas verklighet förändras. Katrineholm har under de senaste mandatperioderna 

utvecklats med många nya bostäder och företagsetableringar. Kommunen har gjort stora förbättringar  

i näringslivsklimatet och redovisat goda ekonomiska resultat. Katrineholm är en välskött kommun, men 

det går att göra Katrineholm ännu bättre! 

Dagens samhälle bygger vi för framtidens invånare. Katrineholm behöver klimatsäkras utifrån ett 

gemensamt ansvar att ge kommande generationer likvärdiga eller bättre förutsättningar än de vi har 

idag. När vi fortsätter bygget av det nya Katrineholm behöver vi planera för en blandad bebyggelse, som 

ger förutsättningar för fler möten mellan medborgarna. Den strategiska samhällsplaneringen skapar en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling i framkant.  

Utbildning och arbete lägger grunden för ett tryggt och hälsosamt liv. Därför måste vi säkerställa att 

skolresultaten fortsätter förbättras för våra barn och unga. Vidare ska barns och ungas förutsättningar 

för en god hälsa och ett aktivt fritidsliv prioriteras. Alla goda krafter i samhället behöver jobba tillsam-

mans för att skapa trygghet, i en kommun fri från våld, och samhället måste stå enat mot kriminaliteten. 

Här fyller föreningslivet, näringslivet och ideella krafter viktiga roller i samverkan med kommunen.  

Tillsammans bygger vi ett samhälle baserat på trygghet & framtidstro för att Katrineholm steg för steg, 

dag för dag, ska bli en allt bättre kommun att leva och verka i. 

För Socialdemokraterna   För Moderaterna 

    
Johan Söderberg   Christer Sundqvist 

    
Anneli Hedberg   Christoffer Öqvist 
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Tillväxt, bostäder & fler jobb 
Befolkningstillväxt och bostadsbyggande 
Katrineholms kommun ska fortsätta att utvecklas och växa med fler invånare. Kommunens geografiska 

planering och utveckling ska präglas av långsiktighet och vägledas av Framtidsplan 2050, kommunens 

kommande översiktsplan. Med utgångspunkt från platsvarumärkesstrategin ska kommunen i samverkan 

med andra aktörer öka kännedomen om platsen Katrineholms kommun och på så sätt bidra till lokal 

stolthet, stärka attraktionskraften för besökare och boende samt främja näringslivsetableringar. Genom 

att lyfta fram fördelarna med att bo, leva och verka här är målet att fler ska välja att flytta till och bo kvar  

i kommunen.  

Kommunen ska också skapa goda förutsättningar för fortsatt bostadsbyggande. I första hand ska 

kommunen underlätta för privata entreprenörer att bygga bostäder, i andra hand bygga i det kommunala 

fastighetsbolagets regi när det krävs för att hålla tempot i utvecklingen. Bostadsbyggandet i staden ska 

utformas för att bidra till förtätning av de centrala delarna så att befintlig infrastruktur kan nyttjas. 

Bostadsbyggande och tillväxt ska även främjas i kransorterna och på landsbygden.  

Kommunen ska verka för en bostadsmarknad där möjligheterna står i centrum och där det finns en bra 

balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor. Blandningen av upplåtelseformer är viktig både för  

att skapa trygga bostadsområden och för att erbjuda ett bra boende i livets olika skeenden. Bostads-

marknaden behöver möta behovet av anpassade boendeformer när andelen äldre ökar i befolkningen.  

Det behövs också ett fortsatt tillgänglighetsarbete och kommunen ska arbeta aktivt med hyresvärdarna  

så att tillgänglighet beaktas i planer och vid underhåll av fastigheter.  

• Arbeta med enhetlig, hållbar och långsiktig utveckling och marknadsföring av platsen Katrineholms 

kommun utifrån platsvarumärkesstrategin, tillsammans med destinationsbolaget, näringslivet och 

andra aktörer. 

• Se över planarbetet för att korta tiderna för framtagande av detaljplaner och bygglov. 

• Se över gamla detaljplaner med särskilt fokus på att ta bort prickmark (begränsningar av markens 

utnyttjande) som inte fyller något syfte. 

• Skapa fler villatomter i hela kommunen och göra det mer attraktivt att bo på landsbygden genom 

att bland annat möjliggöra fler sjönära tomter genom översiktsplanen. 

• I samverkan med kommunens fastighetsbolag och privata hyresvärdar utveckla boendekedjan för 

äldre och förbättra tillgänglighet och anpassning av bostäder så att äldre som vill kan bo kvar. 

Växande och breddat näringsliv 
Katrineholms kommun ska erbjuda ett bra företagsklimat så att företagen växer, fler företag etablerar  

sig här och fler arbetstillfällen skapas. Då får fler invånare ett jobb att gå till och kan bidra till den gemen-

samma välfärden. Företagande och entreprenörskap ska ha goda villkor och kommunen ska ständigt 

arbeta för att det ska bli enklare för företag att växa och anställa. Företagsklimatet ska förbättras 

ytterligare genom exempelvis kortare handläggningstider, samordning av olika typer av tillsynsbesök 

samt ökad tydlighet kring tillsynsavgifter. För att stärka näringslivet ska kommunen även verka för att 

förbättra kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden genom ökad samverkan med 

olika aktörer och utveckling av utbildningsutbudet för vuxna.  

Förutsättningarna för företagande ska stärkas även på landsbygden. De gröna näringarna med jordbruk, 

skogsbruk, besöksnäring, jakt och fiske är viktiga och bidrar även till att stärka kommunens 

självförsörjningsgrad gällande livsmedel. 

Arbetet för att öka nyföretagandet ska fortsätta, med målet att fler ska starta och driva företag. Unga  

ska ges kunskap om vad det innebär att vara företagare och ungt entreprenörskap ska främjas. 

Entreprenöriellt lärande ska vara en naturlig del både i grundskolan och på gymnasiet, bland annat 

genom samverkan med KomTek. 
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• Ta fram en näringslivsstrategi med utgångspunkt från den regionala strategin. 

• Skapa förutsättningar för företagsetableringar genom god tillgång till etableringsmark och 

framtagande av nya detaljplaner, med sikte på att möjliggöra minst en större etablering om året. 

• Arbeta mer proaktivt med företagsetableringar genom att stärka kommunens näringslivs-

avdelning och använda destinationsbolaget i arbetet. 

• Arbeta aktivt med företagsbesök, med särskilt fokus på företag som inte tidigare besökts. 

• Öka samverkan med Ung Företagsamhet, med sikte på att alla gymnasieprogram ska ha  

UF-verksamhet och att Katrineholm ska bli bäst i Sörmland när det gäller UF-företagande.   

• Stärka kompetensförsörjningen och förbättra stödet till företag, organisationer och myndigheter 

genom exempelvis en utbildnings- och kunskapsmäklare. 

Ökad sysselsättning och egen försörjning 
Genom ett växande näringsliv och goda förutsättningar för såväl pendling som distansarbete ska den 

lokala arbetsmarknaden stärkas och sysselsättningen öka. Kommunen ska verka för en arbetsmarknad 

präglad av företagsamhet, jämställdhet och jämlikhet, där varje ny generation får en chans att forma sitt 

eget liv. Arbetslösheten ska minska, med sikte på att högst uppgå till rikssnittet uppdelat på kön samt 

inrikes och utrikes födda.  

Alla i arbetsför ålder ska ges möjlighet att arbeta, studera eller delta i andra utvecklande aktiviteter. 

Förmågan att arbeta och försörja sig är grunden för både självbestämmande och välfärd. Det gäller såväl 

individen som samhället. Arbete är inte livets mening, men för de allra flesta ger det innehåll, samman-

hang och gemenskap. Den som har arbetsförmåga har ett ansvar att försörja sig själv och sin familj efter 

den förmågan. Samtidigt har kommunen en viktig roll att i samverkan med andra aktörer skapa förutsätt-

ningar för dem som står längst från arbetsmarknaden att stegvis komma närmare en egen försörjning.  

• Konvertera försörjningsstöd till anställningar i samverkan med Arbetsförmedlingen. 

• Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik/arbetsträning med handledning,  

både inom samtliga kommunala förvaltningar och bolag och i samverkan med näringslivet. 

• Ställa krav i kommunala upphandlingar att företag ska erbjuda platser för praktik och arbets-

träning. 

Resultatmål 
• Ökad nettoinflyttning för att nå befolkningsmålet i översiktsplanen 

• Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer 

• Förbättrat företagsklimat  

• Ökad branschbredd och fler arbetstillfällen 

• Ökad sysselsättning och egen försörjning 
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Ökad trygghet & säkerhet 
Samverkan för ett tryggare samhälle 
Samverkan ska vara ledordet i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.  

Alla goda krafter behöver arbeta tillsammans för att skapa trygghet och en kommun fri från våld. 

Samhället måste stå enat mot kriminaliteten och insatserna för att få bort unga från kriminella miljöer 

och motverka drogkriminalitet behöver intensifieras. I kommunens samverkansöverenskommelse med 

polisen prioriteras samverkan mot våld och droghantering som skapar otrygga platser, och den priori-

terade målgruppen är barn och ungdomar.  

Genom tidiga och förebyggande insatser, med fokus på att motverka riskfaktorer och stärka skydds-

faktorer, ska kommunen tillsammans med andra aktörer förhindra att barn och ungdomar utvecklar 

normbrytande beteenden. Trygga barn är nyckeln till minskad ungdomsbrottslighet. En jämlik och trygg 

skola av hög kvalitet kan bidra till att bryta segregation och förhindra rekrytering till kriminella gäng. 

Föreningslivet fyller också en viktig funktion genom fostran, trygghet, gemenskap, sammanhållning och 

möjligheter till meningsfull fritid.  

Barn och elever ska känna sig trygga och säkra i kommunens förskolor och skolor. Mobbning eller annan 

kränkande behandling ska aldrig accepteras. Verksamheternas uppdrag att arbeta med normer och 

värderingar är av stor vikt, liksom kommunens olika samverkansformer för ökad trygghet i skolan och på 

fritiden. Genom att fortsätta och vidareutveckla detta arbete ska ungas möjligheter att få stöd öka, 

genom tillgång till trygga vuxna.  

Med utgångspunkt från strategin för suicidprevention ska kommunen utveckla ett strukturerat arbete för 

att förebygga suicidförsök och suicid samt förbättra den psykiska hälsan. Åtgärder behövs inom flera 

områden, bland annat gällande psykisk ohälsa bland barn och unga. Insatser behövs också för att mot-

verka ofrivillig ensamhet, inte minst bland äldre och personer med funktionsnedsättning. Mötesplatser 

behöver finnas även för dem som inte har vård- och omsorgsinsatser. 

Kullbergska sjukhuset är av största vikt, både för invånarnas trygghet och för kommunens attraktivitet för 

näringslivet, och samverkan mellan kommunens verksamheter och Kullbergska sjukhuset ska stärkas. 

• Vidareutveckla arbetet med trygghetsvärdar. 

• Utvärdera SSPF-arbetet (skola, socialtjänst, polis och fritid) och förstärka det om det ger resultat. 

• Prioritera ungdomsteamets förebyggande arbete med ungdomar som är på väg att hamna i 

kriminalitet.  

• Arbeta aktivt för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull 

fritid, bland annat genom öppna och avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar 

och samverkan med förenings- och näringslivet. 

• Kontinuerligt genomföra åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid, med 

särskilt fokus på förebyggande åtgärder riktade till barn och unga. 

Trygga offentliga miljöer 
Det ska vara rent, snyggt och tryggt i hela kommunen. För dem som vill strosa runt i centrum och gynna 

butiker och restauranger är en attraktiv och trygg stadskärna viktig. Synliga poliser, kameror, trygghets-

värdar och ideella krafter bidrar till ett levande centrum. Kommunen ska ha beredskap för att vid behov 

införa kommunala ordningsvakter. Tiggeriförbudet på allmän plats ska bibehållas samt om möjligt 

utvidgas. Belysningen och skötseln av den offentliga miljön har också stor betydelse. Genom att exem-

pelvis lysa upp konstverk och fasader ska både trygghet och trivsel främjas. Åtgärder för att minska 

nedskräpning och snabb klottersanering är också viktigt för tryggheten. 

• Förbättra och modernisera belysningen för ökad trygghet på kvällar och nätter, lägre drifts-

kostnader och bättre miljö. 

• Sätta upp fler kameror där det är lämpligt för att öka tryggheten. 
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Ökad trafiksäkerhet 
Trafiksystemet i Katrineholms kommun ska vara tillgängligt, hållbart, tryggt och säkert. Gång- och cykel-

trafik samt kollektivtrafik ska prioriteras och förutsättningarna för pendling stärkas. Det ska vara möjligt 

och tryggt att cykla året runt. Trafiksäkerhetsarbetet ska fortsätta med fokus på trygga trafikmiljöer för 

barn och oskyddade trafikanter samt kontinuerligt vägunderhåll. Nollvisionen, att ingen ska dö eller 

skadas allvarligt i trafiken, ska vara vägledande i allt arbete med trafiksäkerhet. 

• Trafiksäkra skolvägarna och öka säkerheten för cyklister. 

• Bygga ut cykelnätet kontinuerligt. 

• Ta ett helhetsgrepp och utreda möjligheterna att skapa bättre trafikflöden i Lasstorpsområdet. 

• Ta fram en långsiktig resursplanering för kommunens gatu- och vägunderhåll med utgångspunkt 

från den genomförda underhållsutredningen. 

Stärkt beredskap 
Omvärldsläget har skärpt behovet av beredskapshöjande åtgärder i samhället. Kommunens arbete för  

att möta totalförsvarets behov ska fortsätta, fördjupas och breddas. Kommunen har en viktig roll i det 

civila försvaret och ska i händelse av höjd beredskap eller krig värna civilbefolkningen, bedriva samhälls-

viktig verksamhet och vara försvarsmakten behjälplig. Kommunen behöver därför i nära samverkan med 

Länsstyrelsen och andra myndigheter noga följa utvecklingen inom den civila delen av totalförsvaret och 

vidta de åtgärder som bedöms relevanta. Kommunen ska bland annat ha beredskap för att ta emot 

civilpliktiga om så blir aktuellt och begärs. 

En väl utvecklad totalförsvarsförmåga skapar ett starkare Katrineholm och ett robustare Sverige och 

förstärker samtidigt kommunens förmåga att möta andra allvarliga kriser. Kommunen ska ha en god 

beredskap, med en tydlig och övad krisorganisation och tillräcklig kapacitet när det gäller exempelvis 

reservkraft, bränsle, mat och dricksvatten. Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar, som 

innebär ansvar att verka för att samordningen fungerar mellan alla inblandade i händelse av en samhälls-

störning, och ska därför arbeta kontinuerligt med risk- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner för 

alla delar av trygghets- och säkerhetsarbetet.   

• Bredda beredskapsarbetet och krigsplanläggningen till att omfatta större delar av samhället, som 

näringsliv, frivilliga försvarsorganisationer och civilsamhället i övrigt.  

• Utvärdera kommunens egen bränsle- och förnödenhetsförsörjning och om så bedöms lämpligt 

skapa beredskapslager inom fler områden för att klara ett initialt skede vid en samhällsstörning.  

• Aktivt verka för att kommunens medarbetare och invånare har egen beredskap att klara samhälls-

störningar i upp till sju dygn. 

Resultatmål 
• Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka  

• Ökad trygghet i skolan 

• Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad 

• Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken  

• Ökad beredskap för samhällsstörningar 

  

 



Verksamhetsnamnkatrineholm.se

Fo
to

: J
os

efi
ne

 K
ar

ls
so

n

Skola & utbildning 
för framtiden



 

Kommunplan 2023-2026 Katrineholms kommun  | 11 

Skola & utbildning för framtiden 
Skolutveckling med fokus på kunskaper 
Katrineholms kommun ska ha en jämlik förskola och skola av hög kvalitet, som gör barn och ungdomar 

redo att möta framtiden. Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart du är på väg. Detta 

ställer krav på likvärdig undervisning i alla verksamheter, så att varje barn och elev blir sett och får 

möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Grupperna i kommunala förskolor och skolor ska ge 

förutsättningar för god kvalitet i verksamheten och lärarnas administrativa arbete ska minskas så de kan 

fokusera mer på undervisningen. Allt arbete för att stärka skolan ska ha fokus på att öka kunskaperna. 

Förskolan är viktig och det är angeläget att så många barn som möjligt tar del av verksamheten. 

Kommunen ska erbjuda barnomsorg på udda tider. Arbetet med att utveckla det pedagogiska innehållet i 

kommunens förskoleverksamhet ska fortsätta. Verksamheten ska ha hög kvalitet och upplevas som trygg 

samt förbereda barnen för grundskolan, med tydligt fokus på språkutveckling.  

Skolan ska sträva efter att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Att personalen 

har kompetens inom sitt ansvarsområde och att undervisningen bygger på vetenskap och beprövad 

erfarenhet är viktigt att för att säkerställa hög kvalitet. Fler elever ska nå målen för grundskolan och 

gymnasiet och därigenom få goda förutsättningar för fortsatta studier och arbetslivet. Utbildningen ska 

också bidra till elevernas utveckling som goda samhällsmedborgare. Fritidshemmens förutsättningar att 

stimulera elevernas utveckling och lärande ska förstärkas genom att öka andelen utbildad personal och 

fortsätta utveckla den pedagogiska verksamheten. Kulturskolan, Komtek och Naturskolan ska samverka 

med och ingå som en naturlig del i verksamheten inom kommunens förskolor och skolor och bidra till att 

öka måluppfyllelsen för eleverna. 

• Arbeta systematiskt med rekrytering, kompetensutveckling och fördelning av personella resurser 

för att genom god kompetensförsörjning säkra kvalitet och likvärdighet i utbildningen. 

• Utveckla arbetet med övergångar mellan nivåer och verksamheter för att stödja barns och elevers 

väg genom utbildningssystemet, från förskola upp till gymnasiet. 

• På ett systematiskt sätt pröva, utvärdera och sprida arbetsformer och undervisningsmetoder som 

kan bidra till högre resultat för eleverna, exempelvis utökad undervisningstid, flerlärarsystem och 

nya sätt att organisera arbetet så att lärare avlastas från administration. 

• Prioritera baskunskaper som svenska och matematik så att alla barn tidigt lär sig läsa, skriva och 

räkna, bland annat genom fortsatt arbete med att stimulera barn, elever och föräldrar till läsning 

och fördjupad analys kring vad som leder till att elever når goda resultat i matematik.  

• Utveckla Katrineholms digifysiska Science center i samarbete med Region Sörmland och utbilda 

skolans personal för att ta tillvara möjligheterna med centret. 

• Utveckla och bedriva naturskola med naturpedagoger. 

• Erbjuda plats i befintlig skolskjuts inom kommunen för elever som går i skola med annan 

huvudman. 

• Löpande se över dimensioneringen och utbudet av gymnasieprogram med utgångspunkt från 

arbetsmarknadens och näringslivets behov.  

• Utveckla samverkan mellan gymnasieskolan och komvux, bland annat gällande yrkesintroduktion 

på gymnasiet och yrkesvux, för att stärka kvaliteten och effektivisera verksamheten.   

Goda lärmiljöer och möjligheter till stöd 
Kommunens förskolor och skolor ska ha bra lokaler och pedagogiska utemiljöer som löpande moderni-

seras och underhålls utifrån behov. Utemiljöerna ska stimulera barn och elever till fysisk aktivitet och ge 

verktyg till undervisningen genom exempelvis möjlighet till odling. Ett aktivt arbete med rörelse och hälsa 

ska bidra till att öka barns och elevers möjligheter att lyckas med sina studier. 

Det ska råda ordning och reda i skolan. Elever och personal ska visa respekt för varandra och tillsammans 

med föräldrarna ta ansvar för gott bemötande och god studiemiljö i skolan. Det ska finnas tillräcklig 

vuxennärvaro samt organiserade rastaktiviteter. Nolltolerans ska gälla mot våld, mobbning, kränkande 
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behandling och droger, och skolan ska konsekvent använda sig av de disciplinära åtgärder som skollagen 

medger när det krävs för att skapa trygghet och studiero.  

Insatser ska sättas in så tidigt som möjligt både för dem som börjar halka efter och för högpresterande 

elever, så att alla kan nå sin fulla potential. Alla barn ska ges goda förutsättningar att nå målen i skolan 

oavsett socioekonomiska och psykosociala förhållanden i hemmet. För att det ska vara möjligt behöver 

kommunens verksamheter kraftsamla och arbeta kompensatoriskt med gemensamma insatser. Även 

stödet till de barn och elever som har rätt till stöd på grund av särskilda behov ska vara av god kvalitet 

och bidra till måluppfyllelse. För att ge barn och elever det stöd som behövs ska elevhälsan ha ett 

närmare samarbete med förskolorna och skolorna. Samverkan ska också fortsätta att utvecklas både 

inom kommunen och med regionen och andra kommuner i länet med utgångspunkt från den 

gemensamma målbilden ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”.  

• Fortsätta satsningen på upprustning av förskole- och skollokaler. 

• Utveckla samverkan mellan berörda nämnder och bolag för att skapa pedagogiska och kreativa 

utemiljöer. 

• Utveckla arbetsformer som ökar möjligheterna till rörelse och aktivitet i kombination med lärande, 

bland annat genom att implementera koncepten Pep förskola och Pep skola på alla förskolor och 

skolor.  

• Utveckla arbetet med föräldrautbildning som ger föräldrar verktyg för att stötta sina barn både 

när det gäller skolarbetet och normer och värderingar. 

• Vidareutveckla arbetet med att minska skolfrånvaro samt avhopp från gymnasiet. 

Höjd utbildningsnivå genom komvux och högre studier  
Den kommunala vuxenutbildningen ska fortsätta utvecklas för att nå en högre måluppfyllelse. Inom 

utbildningen i svenska för invandrare, sfi, ska arbetet särskilt fokusera på de elevgrupper som har kortast 

utbildningsbakgrund och bidra till en snabbare genomströmning.  

Genom aktiv samverkan med olika lärosäten ska möjligheterna att läsa universitets- och högskole-

utbildningar på hemmaplan utökas. Samarbetet ska också stärkas med näringslivet och olika utbildnings-

anordnare för att öka utbudet av kurser och utbildningar inom yrkeshögskolan. Kommunen ska även 

verka för att de som studerar på hemmaplan fullföljer sina studier.  

• Utveckla utbildningsutbudet genom samverkan mellan gymnasieskolan och komvux. 

• Tillhandahålla möjligheter till flexibelt lärande, så att exempelvis personer med begränsade 

kunskaper i svenska kan kombinera delar av yrkesutbildningar med arbete eller praktik. 

• Utöka möjligheterna till högre utbildning på hemmaplan med fokus på utbildningar inom 

nuvarande och kommande bristyrken. 

Resultatmål 
• God personaltäthet i förskolan 

• Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare  

• Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka 

• Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka 

• Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka 

• Ökad måluppfyllelse inom sfi 

• Andelen studerande som klarar målen i kommunal vuxenutbildning ska öka 

• Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka 
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Trygg omsorg & vård 
God omsorg och livskvalitet 
Det är en naturlig del av livet att i vissa faser eller livssituationer behöva stöd från andra, exempelvis på 

grund av ålder, funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom, och då ska det kännas tryggt att kunna få 

stöd utifrån sina behov. Varje människa är unik, med egna önskemål och intressen och rätten till själv-

bestämmande är lika viktig oavsett ålder. Välfärden ska därför präglas av hög kvalitet, stor valfrihet och 

ett värdigt bemötande och den ska finnas tillgänglig för alla som behöver den. 

Tre områden ska stå i fokus för utvecklingen av kommunens omsorg och vård; boende, hälsa och 

möjligheter att vara aktiv. Möjligheterna till ett bra boende för äldre och personer med funktions-

nedsättning ska utvecklas i samverkan med olika aktörer. Att vårda såväl den psykiska som den fysiska 

hälsan är viktigt. För att bidra till det ska kommunen bland annat utveckla sin samverkan med regionen. 

Alla har också ett behov att vara aktiv, utifrån sina egna förutsättningar. Därför ska arbetet fortsätta med 

att utveckla aktiviteter utifrån deltagarnas förutsättningar och intressen, både för äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Fortsatt samverkan med föreningar och vidareutveckling av arbetet med kost och 

måltidsmiljöer är också viktiga verktyg för att främja hälsan och möjligheterna att vara aktiv. 

• Utveckla arbetet med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i 

Sörmland.  

• Kontinuerligt utveckla patientsäkerhetsarbetet, bland annat med fokus på minskad risk för 

smittspridning och basala hygienrutiner. 

• Säkerställa att de som får vård och omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och 

varierade aktiviteter, även utomhus, och får ökade möjlighet att påverka innehållet. 

• Ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering, med 

fokus på att stärka den personliga integriteten, minska ofrivillig ensamhet och göra vardagen 

enklare och tryggare för personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga. 

• Utveckla samverkan mellan förskola och äldreomsorg. 

• Prioritera arbetet kring värdegrund och bemötande samt stärka personalens kompetens om olika 

kulturer och deras traditioner. 

• Utveckla daglig verksamhet och möjligheter till stöd till anställning genom IPS-metoden (individ-

anpassat stöd till arbete). 

• Likställa habiliteringsersättningen för deltagare inom daglig verksamhet, oavsett om beslut fattas 

enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). 

Plats för fler som behöver omsorg och vård 
Möjligheterna till ett bra boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas 

på flera olika sätt. Boendekedjan för äldre behöver förstärkas genom ökade möjligheter till trygghets-

boende, både med och utan biståndsbedömning. För att möta det ökade antalet äldre ska kommunen 

utöka med fler platser i befintliga vård- och demensboenden samt börja planera för att bygga ytterligare 

ett vårdboende.  

Antalet boendeplatser enligt LSS  och inom socialpsykiatrin ska också dimensioneras utifrån behoven, 

liksom möjligheterna att få boendestöd för att klara ett eget boende.  

• Bygga ett nytt trygghetsboende vid Igelkotten.  

• Fortsätta arbetet med att renovera kommunens äldreboenden i enlighet med boendeplanen och 

förtäta antalet platser där det är möjligt.  

• Påbörja planering och projektering för ett nytt särskilt boende utifrån de demografiska behoven. 

• Utöka med minst ett boende inom LSS  och skapa fler platser inom socialpsykiatrin.  

• Öka möjligheterna att bo hemma med boendestöd.  
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Sociala insatser för att minska utsatthet och utanförskap 
Katrineholms kommun ska ta sin del av ansvaret när människor från andra länder söker skydd från krig 

och katastrofer, men för att bryta segregationen krävs att andra kommuner också tar sitt solidariska 

ansvar. Ekonomiskt bistånd ska finnas till för dem som under en period av olika anledningar inte kan 

försörja sig själv, men det ska samtidigt ställas tydliga krav på aktivitet och motprestation. För att minska 

problem med trångboddhet ska det säkerställas att det är ett rimligt antal personer som bor i det 

kommunala bostadsbolagets lägenheter.  

Kommunens uppsökande och förebyggande sociala arbete ska utvecklas ytterligare. Målet är att stötta 

barn, unga och deras familjer och nätverk i ett tidigt skede, och därmed i förlängningen även minska 

behovet av placeringar. Som ett led i arbetet ska kommunen samverka med regionen och länets 

kommuner utifrån den gemensamma målbilden ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”. 

Tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet ska öka för personer med beroendeproblematik. 

Missbruksvården ska vara evidensbaserad och kommunen ska erbjuda olika behandlingsmetoder. 

Kommunen ska fortsätta medlemskapet i Vårdförbundet Sörmland och samarbetet kring det öppna 

intaget för missbruksvård vid Vårnäs.  

För ett tryggt Katrineholm måste mäns våld mot kvinnor upphöra, liksom alla former av våld i nära 

relationer, hedersvåld och förtryck. För att nå dit är det förebyggande arbetet viktigt. Fler behöver få 

kunskap och utbildning, både om våld i nära relation och om strukturer kring hedersvåld. Ju fler som kan  

se de första tecknen på våld, desto fler kommer kunna få hjälp tidigare. I samverkan med olika aktörer och 

ideella organisationer ska stöd och hjälp erbjudas både till de som utsätts för våld och till våldsutövare. 

• Införa obligatorisk föräldrautbildning för dem som får ekonomiskt bistånd och har barn. 

• Utöka möjligheterna för familjer att få hjälp och stöd för att förebygga och bryta social 

problematik och kriminalitet. 

• Utbilda fler kring våld i nära relation och hedersförtryck. 

Resultatmål 
• Ökad nöjdhet med hemtjänsten 

• Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre 

• Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd 

• Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg 

• God patientsäkerhet inom vård och omsorg  

• Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar 

minskar 

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

• Kostnaden per brukare inom individ- och familjeomsorgen ska minska 
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Attraktiva & hälsofrämjande 
livsmiljöer 
Trivsamma och tillgängliga boende- och stadsmiljöer 
I översiktsplanen, Framtidsplan 2050, ska kommunen planera för en blandad bebyggelse som ger 

förutsättningar för möten mellan människor. Katrineholm ska ha en attraktiv och urban stadskärna och 

samtidigt behålla sin karaktär som den blomstrande trädgårdsstaden där det är nära till allt. Det ska finnas 

kreativa och inkluderande miljöer och naturliga mötesplatser både i staden och kransorterna. Kommunen 

ska värna om närmiljön, såsom skolgårdar, lekparker, grönområden, gator och torg. Bra gårdsmiljöer och 

närbelägna parker är viktigt även i centrala lägen, liksom närhet till service och affärer. Kommunen ska 

också fortsätta att utveckla och underhålla den digitala infrastrukturen. Tillgängligheten i stadsplaneringen 

ska öka och kommunen ska underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att vara aktiva i 

samhället genom exempelvis parkbänkar, belysning och förbättrad framkomlighet.  

För att stärka Katrineholms kommuns identitet och attraktionskraft ska den offentliga miljön 

kompletteras med mer lustfylld konst och lek. Kommunen ska hålla fast vid enprocentsregeln, som 

innebär att medel alltid avsätts till konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter och 

offentliga miljöer. Strategin för lekplatser ska förverkligas genom att skapa aktivitetsparker med olika 

teman och genom att utveckla tillåtande lekmiljöer som utmanar barns och vuxnas nyfikenhet och 

kreativitet och inbjuder till rörelse och fantasi.  

Kommunen ska fortsätta att utveckla stadsmiljön genom fler lekvänliga konstverk, muralmålningar, 

litterära bänkar samt digital teknik som förmedlar information och berättelser kopplat till olika platser. 

Invånarna ska involveras i arbetet med den offentliga konsten och i utvecklingen av parker och lekplatser. 

Kommunen ska även satsa på offentlig konst i kransorterna och förbättra skyltning och allmän 

information om kommunens besöksmål. 

• Utveckla torget och området från Resecentrum till Vasavägen/Fredsgatan för att göra centrum 

mer attraktivt, främja handel, besöksnäring och nöjesliv samt skapa fler bostäder. 

• Inleda planering för utveckling av Centrum Väst, området mellan järnvägen, SKF och Vingåkers-

vägen. 

• Utreda möjligheten att flytta turistbyrån till ett mer centralt läge, för att bli en magnet och 

infopunkt där biljetter och information om evenemang finns lätt tillgängligt. 

• Skapa ett sammanhängande konststråk mellan Talltullen och Vasabron, med befintliga och nya 

konstverk som är belysta och skapar en intressant och trygg utemiljö. 

• Utveckla attraktiva temalekparker där lek, fysisk aktivitet, kultur och social samvaro skapar 
spännande och unika lekmiljöer. 

• Anlägga en park på Norr med utrymme för lek och rörelse samtidigt som dagvattnet nyttjas och 

bidrar till en naturskön mötesplats.  

• Utveckla skolgårdarna, bland annat med en aktivitetspark i Forssjö. 

• Utveckla Djulöområdet för att öka invånarnas rekreationsmöjligheter och stärka besöksnäringen. 

• Anlägga fler hundparker. 

• Effektivisera skötseln av offentliga miljöer och anläggningar genom ökad digitalisering och 

automatisering. 

Goda möjligheter till idrott och fysisk aktivitet 
Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Med utgångspunkt från platsvarumärkesstrategin ska Katrine-

holm marknadsföra sig som en sport- och idrottsstad. Här finns ett fantastiskt sportcentrum och flera 

nybyggda idrottshallar, som tillsammans med de privata padelhallarna täcker all tänkbar aktivitet. 

Kommunen ska vara positiv till och bejaka nya sporter. Fler privata initiativ välkomnas också, exempelvis 

lekhallar av olika slag. 
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Kommunen ska öka möjligheterna till motion, idrott och friluftsliv och särskilt värna ett idrottsliv som 

bidrar till jämställda och jämlika förutsättningar för hälsa, där barn och unga prioriteras. Kommunens 

idrottspolitiska program ska ses över i samverkan med föreningslivet. För att öka fysisk aktivitet i alla 

åldrar ska samarbetet utvecklas mellan skolan, andra kommunala verksamheter, föreningslivet och 

näringslivet. Kännedomen ska också öka om Fritidsbanken, som gör det möjligt för alla att avgiftsfritt  

låna fritidsutrustning. 

Närheten till naturen är en viktig del av vårt kulturarv, med stor betydelse för hälsan. Den varierade 

naturen med skogar, ängar, sjöar och vattendrag är en källa till ett rikt friluftsliv och ger värdefulla 

möjligheter till jakt och fiske. Vartefter som staden växer och fler bostäder byggs ska fler stråk för 

vandring och cykling skapas. Kommunen ska också främja ökad fysisk aktivitet i bostadsområden och 

stadsmiljöer genom samhällsplaneringen. 

• Utveckla marknadsföringen av Katrineholm som idrottsstad med sikte på att stärka besöks-

näringen och få hit minst tre nationella mästerskap om året. 

• Rusta upp äldre idrottsanläggningar och i samband med det utreda möjligheterna att anlägga  

en inomhuslöparbana. 

• Komplettera Backavallens A-plan och löparbanor med belysning för ökat nyttjande. 

• Rusta upp elljusspåren kontinuerligt med bra underlag och belysning. 

• Anlägga fler spontanidrottsplatser, bland annat utveckla grusplanen i Värmbol till ett aktivitets-

område. 

• Ge möjlighet till skridskoåkning året runt samt, när vintertemperaturen tillåter det, utöka 

möjligheterna till spontan skridskoåkning genom en konstisbana på torget och spolade planer  

vid skolor och idrottsplatser.  

• Möjliggöra längdskidåkning med hjälp av konstsnö de vintrar då natursnön uteblir. 

• Förbättra vandringsleder, bland annat Krämbolsleden, med bra och tillgängligt underlag samt 

sittplatser för vila och social samvaro. 

Ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv 
Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och den vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid 

och hanterar vår framtid. Katrineholm har ett rikt kulturliv, bland annat genom kulturhusen Ängeln och 

Lokstallet, som ska fortsätta att utvecklas som nav för kultur, konstnärlig verksamhet och möten. Den läs-

främjande verksamheten ska vidareutvecklas för att nå fler och öka läsförståelse och läsintresse. 

Tillgången till kultur ska stärkas även för boende i kransorterna och på landsbygden.  

Bra fritidsaktiviteter ska erbjudas i hela kommunen, genom både kommunens öppna fritidsverksamheter 

och föreningsdrivna aktiviteter för barn och unga. För att säkerställa fortsatt goda förutsättningar för 

kommunens föreningar ska modellen för föreningsbidrag ses över i dialog med föreningslivet.  

• Fortsätta utveckla lokstallsområdet, exempelvis genom en klättervägg eller iordningställande av 

fler stall för kulturell verksamhet. 

• Främja glädje, trygghet och gemenskap genom gatufester och evenemang i olika stadsdelar och 

parker. 

• Lysa upp Katrineholm genom ett återkommande ljusarrangemang under den mörka delen av året. 

• Utreda behovet av en samlingsplats för föreningar med hemvist på Backavallen, med möjlighet till 

kansli, klubblokal och servering för att främja föreningsutveckling och idrottsturism. 

• Rusta upp Jordvallstorp för att kunna användas mer av skolor, föreningar och privatpersoner. 

• Genomföra en dokumentation av Katrineholms historia åren 2000–2025 för att ge ut i bokform. 

Ett brett förebyggande folkhälsoarbete 
Arbetet med att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer och goda förutsättningar för kultur-, idrotts- och 

föreningslivet syftar ytterst till att främja folkhälsan. Kommunen ska arbeta på bred front med att skapa 

förutsättningar för att alla katrineholmare, oavsett kön, ålder, bakgrund och livssituation, ska må bra. 

Kommunen ska även uppmuntra insatser inom föreningslivet och näringslivet som bidrar till en mer 
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jämlik hälsa. Genom arbetet ska både fysisk och psykisk ohälsa förebyggas genom tidiga insatser. Arbetet 

ska också bidra till att alla grupper i samhället ska känna sig inkluderade och delaktiga.  

För att främja trygga uppväxtvillkor genom tidigt stöd till barn och föräldrar ska kommunen tillsammans 

med regionen starta ytterligare en familjecentral med öppen förskola i Katrineholm, i första hand på 

Norr.  

Kommunen ska fortsatt se till att miljöer där barn vistas, till exempel lekplatser, idrottsplatser och bad-

platser, är rökfria, genom skyltning och information. Katrineholms kommun står bakom den nationella 

ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). Målet är ett samhälle fritt från 

narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, ett minskat tobaks- 

och nikotinbruk samt minskade skadeverkningar av ett överdrivet spelande.  

Ett av de viktigaste verktygen i kommunens folkhälsoarbete är måltidsverksamheten, som ska fortsätta 

utvecklas för att bidra till goda matvanor bland barn och unga och till livskvalitet och hälsa för äldre. Barn 

och unga ska få ökad kunskap om matens påverkan på miljön och hälsan och samtidigt bli mer delaktiga i 

utformningen av måltiderna. För äldre med vård och omsorg är det viktigt att maten tillgodoser energi- 

och näringsbehovet för att förebygga och behandla sjukdom. Samtidigt ska måltiderna vara en källa till 

glädje, gemenskap och välbefinnande och är därför även en del av den allmänna omvårdnaden. 

• Starta ytterligare en familjecentral med öppen förskola för att öka tillgängligheten och fånga upp 

fler barn och föräldrar i behov av stöd i tidigt skede. 

• Arbeta för att alla barn och unga ska ha goda möjligheter och viljan att leva ett aktivt och 

hälsosamt liv, i samarbete med organisationen Generation Pep.  

• Öka barns och elevers delaktighet i utvecklingen av skolmåltiderna. 

• Se till att kommunala verksamheter där barn och unga vistas har ett hälsosamt livsmedelsutbud. 

Resultatmål  
• Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön 

• Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 

• Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter 

• Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka 

• Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen 
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Klimatsmart & hållbar kommun 
Begränsad klimatpåverkan 
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Kraftiga åtgärder måste till för att de globala  

och nationella klimatmålen ska kunna nås och takten måste öka i minskningen av koldioxidutsläpp.  

Arbetet med att klimatsäkra Katrineholms kommun ska fortsätta och ge ett stort avtryck i översikts-

planen, Framtidsplan 2050.  

Trafikflöden och infrastruktur ska styras om mot mer gång- och cykeltrafik samt ökad elektrifiering av 

transporter. Resande med kollektivtrafik och cykling ska främjas och uppmuntras i hela kommunen. 

Kommunen ska tillsammans med regionen verka för bättre tågförbindelser under hela året för både 

person- och godstrafik. Genom utveckling av Katrineholms logistikcentrum ska mer trafik ställas om från 

lastbil till tåg.  

Kommunen ska ge råd och stöd till det lokala näringslivet i omställningen till hållbara verksamheter. 

Kommunen ska också verka för att säkerställa en god kraftförsörjning för både befintliga företag och 

kommande etableringar. De kommunala verksamheterna och bolagen ska ligga i framkant i 

omställningen till klimatsmart verksamhet, exempelvis gällande transporter, energi- och elförbrukning, 

solelproduktion, livsmedelsinköp och måltider samt skötsel av den offentliga miljön.  

• Utreda möjligheterna att ställa om fordonsflottan så att även kommunens tyngre fordon på sikt 

ska vara fossilfria. 

• Genomföra satsningar och påverka beteenden för att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt.  

• Förbereda infrastrukturen för ökad elektrifiering av transporter genom att i detaljplaner ställa krav  

på laddningsmöjligheter.  

• Sätta upp fler solceller på kommunala fastigheter för att ta tillvara solenergin och minska 

elkostnaderna.  

• Fortsätta utveckla och servera klimatsmart mat i kommunens måltidsverksamhet med svenska 

och helst närproducerade råvaror, säsongsanpassade matsedlar och mat lagad från grunden. 

• Se till att matavfall kan separeras i alla kommunala lokaler och vid arrangemang som kommunen 

ger bidrag till.  

• Använda och utveckla klimatsmarta metoder i skötseln av offentliga miljöer och kommunens skog, 

exempelvis metoder för att binda kol i marken.  

Levande skogar och landskap 
Att bevara den biologiska mångfalden är en utmaning såväl i Sverige som globalt. Genom att värna och 

återskapa viktiga livsmiljöer för växt- och djurlivet i skogs- och jordbrukslandskapet kan den biologiska 

mångfalden bevaras och öka. Tillgången till skog och mark genom allemansrätten är också en viktig 

förutsättning för friluftsliv och hälsa.  

• Förvalta den kommunägda skogen med målet att värna biologisk mångfald, samtidigt som det ska 

vara säkert och trivsamt att vistas där och skogen ska ge långsiktig avkastning. 

• Genomföra aktiva åtgärder som främjar biologisk mångfald, exempelvis sätta upp fler 

insektshotell och fladdermusholkar, bekämpa invasiva arter och skapa fler ängsplanteringar. 

Hållbart samhälle 
För att skapa mer hållbara samhällssystem krävs åtgärder kopplat till bebyggda miljöer. Användningen  

av energi, mark, vatten och andra naturresurser behöver vara resurseffektiv och miljöanpassad. För att 

ställa om till ett cirkulärt samhälle krävs ökad återanvändning och återvinning, bland annat inom bygg- 

och fastighetssektorn, samt kretslopp som är fria från farliga ämnen. Det är också viktigt att påverka 

beteenden för att skapa mer hållbara levnads- och konsumtionsmönster.  

Att skapa förutsättningar för grön infrastruktur, cirkulär ekonomi och välfungerande avfallshantering ska 

vara självklara delar i alla led av den fysiska planeringen. För Katrineholms kommun är arbetet med den 
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nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050, ett viktigt verktyg i skapandet av den hållbara staden. Utifrån 

avfallsplanen 2023-2032, som är gemensam för Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner, ska 

avfallshanteringen styras i en mer miljömässigt hållbar riktning. De kommunala verksamheterna och 

bolagen ska föregå med gott exempel genom minskat avfall och smarta och hållbara inköp av varor och 

tjänster. Målet är att förebygga uppkomst av avfall, öka återanvändning och återbruk, minska 

nedskräpning och förhindra spridning av farliga ämnen. 

• Fortsätta satsa på kommunikation med invånare och verksamhetsutövare för att engagera och 

påverka beteenden i hållbar riktning.  

• Vid exploatering och nybyggnation planlägga för gröna stråk och mer planteringar och parker. 

• Arbeta för att gröna tak och väggar anläggs på fler hus i Katrineholm för att bidra till fungerande 

ekostråk, värna pollination, hantera dagvatten och binda upp skadliga utsläpp. 

• Planera för nya och tillgängligare insamlingssystem och anläggningar för avfallshantering. 

• Ytterligare minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast. 

Livskraftiga vatten 
Övergödning och näringsläckage till sjöar och vattendrag är ett stort miljöproblem som kräver ytterligare 

åtgärder och ökad samverkan. Arbetet med de pågående sjöreningsprojekten och med kontroll av 

enskilda avlopp ska fortsätta. Det är också viktigt att skydda grundvattnet, hushålla med vattenresurserna 

och värna kvaliteten på dricksvattnet. Dagvattenhanteringen står högt på agendan och är viktig både ur 

miljösynpunkt och för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Kommunen ska 

tillsammans med näringslivet anlägga våtmarker för att fördröja och rena dagvattenflöden i staden och 

samtidigt skapa attraktiva rekreationsområden, bland annat vid Djulö.  

• Ta fram en övergripande vattenplanering utifrån vattenmyndigheternas åtgärdsprogram i 

samverkan med berörda kommuner i kommunens avrinningsområden.  

• Ta fram en ny VA-plan som grund för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen. 

• Ta tillvara slammet vid reningsverket Rosenholm i en ny rötkammare och därigenom bli 

självförsörjande på fordonsgas.  

• Utvärdera pågående sjöreningsprojekt och utreda möjligheterna att utöka insatserna till att 

omfatta fler sjöar. 

• Anlägga våtmarker för att undvika översvämningar, rena dagvatten och gynna den biologiska 

mångfalden. 

• Nyttja dagvatten för att skapa dagvattendammar/fördröjningsmagasin i boendemiljöer och 

använda dagvatten och sjövatten för bevattning där så är möjligt. 

Resultatmål 
• Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter 

• Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna 

• Ökad solelproduktion  

• Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet 

• Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk 

• Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag 
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Hållbart arbetsliv & effektiv 
organisation 
Tryggad kompetensförsörjning och god arbetsmiljö 
Personalen är den viktigaste resursen i kommunens verksamheter. Katrineholms kommun står, liksom 

kommunsektorn som helhet, inför en demografisk omställning där antalet personer i behov av välfärds-

tjänster kommer öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder. Det innebär att kommunen måste 

intensifiera arbetet med att locka och behålla medarbetare, men också med att se över och effektivisera 

arbetssätt och verksamheter. 

För att skapa ett hållbart arbetsliv och säkra kompetensförsörjningen behöver kommunen erbjuda mer 

än goda löner och rimliga arbetsvillkor. Som anställd i Katrineholms kommun är du med och bidrar till 

välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare. Alla medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga 

i utvecklingsarbetet och kunna påverka sin arbetssituation. Goda möjligheter ska finnas att utvecklas i sin 

yrkesroll och göra karriär. Heltid som norm är grunden i alla verksamheter och lika lön för lika arbete ska 

gälla oavsett kön. Kommunens lokaler ska i största möjliga mån vara tillgänglighetsanpassade.  

En förutsättning för god kvalitet i kommunens verksamheter är att medarbetarna har adekvata 

förutsättningar, utbildning och behörighet för sina arbetsuppgifter. Vid all rekrytering av personal som 

arbetar med barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ska det ställas krav på tillräckliga 

kunskaper i svenska och på att visa utdrag ur belastningsregistret. För att öka andelen behörig personal i 

kommunens verksamheter ska möjligheter finnas för medarbetare att höja och bredda sin kompetens 

genom studier. För att stärka kompetensförsörjningen ska kommunen också aktivt ge medarbetarna 

möjligheter till utveckling genom olika former av fortbildning, vidareutbildning och ledarskapsutbildning.  

Arbetet för att höja frisknärvaron för kommunens medarbetare ska intensifieras. Genom att fokusera på 

arbetsglädje, hälsa, arbetsmiljö och den kommungemensamma värdegrunden RÖTT (respekt, öppenhet, 

tydlighet, tillit) ska det höga medarbetarengagemanget bibehållas och sjukfrånvaron halveras. 

Jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsarbetet ska hållas levande och både genomsyra kommunens 

personalpolitik och sätta sin prägel på all kommunal verksamhet. 

• Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjningsplaner och bemanning och arbeta aktivt med 

kompetenshöjande insatser. 

• Samarbeta aktivt med högskolor och universitet och satsa på utbildningstjänster. 

• Se till att scheman med delade turer endast förekommer i undantagsfall när inga andra 

möjligheter finns.  

• Minimera förekomsten av hyrpersonal och timvikarier i kommunens verksamheter.  

• Tillvarata digitaliseringens möjligheter att effektivisera administrationen och se över roller och 

fördelning av administrativa arbetsuppgifter för en hållbar arbetsmiljö. 

• Utveckla det hälsofrämjande arbetet med inspiration från Hälsoåret 2022 och göra riktade 

insatser för att öka frisknärvaron, bland annat inom förskola och vård och omsorg. 

• Stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen och 

kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden. 

• Ta ett helhetsgrepp om, när och hur arbetskläder och arbetsskor ska erbjudas till kommunens 

personal.   

Effektiv och tillgänglig organisation 
Kommunen ska ha en långsiktig och trygg ekonomi med fokus på god hushållning med de gemensamma 

resurserna. För att klara det behövs ett kontinuerligt arbete med att effektivisera och anpassa de 

kommunala verksamheterna till föränderliga förutsättningar både lokalt och i omvärlden. Även den 

politiska organisationen ska effektiviseras.  
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Kommunens finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska ses över och uppdateras. 

Styrningen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet ska också stärkas och utvecklas 

på alla nivåer i organisationen för att säkerställa god kostnadskontroll och att verksamheten utvecklas i 

rätt riktning. Långsiktigheten i planeringen av verksamhet och investeringar ska förbättras. 

Samarbetet inom kommunkoncernen och med andra kommuner ska utvecklas. Organisationen ska också 

effektiviseras genom att se över arbetet med upphandling och val av driftsformer. De gemensamma 

resurserna ska användas så effektivt som möjligt, oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av 

externa utförare. För att säkra en god demokratisk kontroll över välfärden ska det finnas robusta system 

för kontroll och uppföljning av upphandlad verksamhet och annan verksamhet som utförs av externa 

utförare. Kommunen ska också arbeta aktivt med att motverka fusk och felaktiga utbetalningar. 

För att möta framtiden måste kommunen vara öppen för förändring. Ett tillåtande klimat för nytänkande 

och mod att ompröva invanda arbetssätt är nödvändigt för att skapa en effektiv och flexibel verksamhet 

som möter invånarnas behov. Genom att systematiskt utvärdera och förbättra tjänster och processer 

utifrån ett invånar- och användarperspektiv kan kommunens verksamheter både utvecklas och 

effektiviseras.  

Det ska vara enkelt för invånare och företag att ta kontakt med och få service av Katrineholms kommun. 

Att arbeta med digitalisering och ny teknik är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ska bidra till 

såväl förbättrad service och tillgänglighet som till ökad intern effektivitet. I arbetet med digitalisering ska 

kommunen samverka med andra aktörer i linje med handlingsplanen för digitalisering i Sörmland. 

Fortsatt utveckling av Kontaktcenter och kommunens webbplats ska också bidra till ökad tillgänglighet 

och service.  

• Utveckla kommunens processer för styrning, ledning och uppföljning. 

• Ta fram en långsiktig, strategisk lokalförsörjningsplan för kommunens verksamhetslokaler som 

därefter ska hållas uppdaterad. 

• Utveckla servicen till invånarna och effektivisera kommunens verksamheter genom digitalisering, 

automatisering och e-tjänster. 

Resultatmål 
• Högt medarbetarengagemang  

• Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare 

• God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen 
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Kristdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag angående 

Kommunplan 2023-2026 för Katrineholms kommun 
Hela Katrineholm 
* Hela kommunen ska utvecklas. 
* Förskolor, skolor och äldreboenden i landsbygdens centralorter ska underhållas och renoveras vid 
behov.  

Blomstrande näringsliv 
* Den lokala upphandlingen ska öka. 
* Etableringsmark och lokaler ska finnas i hela kommunen. 

Valfrihet 
- inom barnomsorg 
- inom skola 
- inom äldreomsorg 

Utbildning 
* Utbilda för arbete. 
* Förnya utbildningen för högre kunskapsresultat och ökad behörighet. 

Hållbart samhälle 
* Värna vårt vatten. 
* Resurseffektiv och miljöanpassad användning av energi, mark, vatten och andra naturresurser. 

Ekonomi 
Skattehöjning ska undvikas. 
Öka samverkan med andra kommuner. 
Gör en översyn av kommunens lokalbehov och markreserv. 

Personal 
Minska sjukfrånvaron. 
Säkra kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 
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Vi sätter välfärden först.  

Vänsterpartiet i Katrineholm är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  Vi anser att 

det politiska arbetet skall utgå från en humanistisk syn. Människor skall inte betraktas som kunder 

eller ekonomiska variabler i beslutsfattandet. Demokrati är så mycket mer än bara rösträtt - det är 

alla människors lika värde. Skatt är ett sätt att fördela den välfärd vi skapar tillsammans. Det vi inte 

betalar i skatt får vi istället betala genom avgifter vilket betyder att vi inte får mer i plånboken. Den 

som inte har råd kan då inte heller ta del av välfärden. Därför tycker vi att det är viktigt med en 

solidarisk skattepolitik. Vi tycker att varje budgetår skall avslutas med, inte bara ett ekonomiskt 

bokslut, utan även ett välfärdsbokslut där vi redovisar vad vi har fått för pengarna och hur vi har 

utvecklat välfärden.  

Vi vill inte att den kommunala verksamheten eller våra gemensamma tillgångar hamnar i fickorna på 

privata vinstintressen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som handelsvaror som man kan 

köpa och sälja. Därför säger vi nej till privatiseringar av den kommunala verksamheten. Vi vill satsa på 

att utveckla den kommunala sektorn, öka personaltätheten och skapa en jämlik, jämställd, solidarisk, 

tolerant och miljövänlig kommun. Detta kräver en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser 

och att alla har tillgång till vår gemensamma välfärd. Det kräver också att våra verksamheter inte är 

underbudgeterade.  

Vänsterpartiets förslag till kommunplan är en plan för en jämlik och jämställd kommun på ekologisk 

grund, med en välutvecklad välfärd och service för kommunens medborgare. En kommun för alla – 

inte bara några få! 

Tony Rosendahl Anita Johansson 

Thomas Selig  Rue Lindkvist 

Göran Svenningson 
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Arbete, studier, försörjning och näringsliv 

Arbetslösheten, särskilt då bland ungdomar är ett stort bekymmer och det gäller för kommunen att 

satsa offensivt. Välfärdssatsningar, studier och nybyggnation är en väg framåt för att få fler 

människor i arbete. Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras i kommunen - allt från 

elevvård till att skapa en bättre tillvaro för våra äldre. I många fall handlar det om att bygga en 

starkare ekonomi för framtiden: att höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem. Vi vill 

förstärka arbetet med att hjälpa ungdomar till studier och arbete.  

Katrineholm ska fortsätta satsa på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa erbjuds arbete 

med avtalsenlig lön. Likaså ska personer som idag uppbär försörjningsstöd kunna erbjudas 

extratjänster i kommunen. Extratjänsterna ska erbjudas i samtliga delar av den kommunala 

verksamheten och därför är det viktigt med en kartläggning av lämpliga arbetsplatser. 

Kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen har ökat vilket anstränger socialnämndens ekonomi. 

Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad. Därför är det viktigt att socialnämndens 

ekonomiska ram speglar behoven och budgeteras utifrån detta.  

Det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande och lönearbete. Politiken 

ska stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i 

mindre företag. I Katrineholms kommun kan man bidra till näringslivsutvecklingen genom 

utbildningsinsatser, infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla lämplig 

etableringsmark. Inköp av t.ex. närproducerade matvaror är också ett sätt att stödja det lokala 

näringslivet. Tillsammans kommer dessa åtgärder att gynna och stimulera företagandet i 

Katrineholm, skapa fler arbetstillfällen och därmed gynna en positiv utveckling av Katrineholms 

kommun. 

 

Mål och uppdrag 

 

• Planera för fler lämpliga markområden för företagsetableringar 

• Fler arbetstillfällen 

• Minskad arbetslöshet 

• Minskade kostnader för försörjningsstöd 

• Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete  

• Kartlägga lämpliga arbetsplatser för extra tjänster i välfärden i samarbete med de fackliga 

organisationerna 
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Barn och ungdom 

Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. Vi vet i dag att barn som lever i familjer med ekonomiskt 

ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att 

drabbas av utanförskap, för mobbing, för olyckor och att det finns samband mellan ekonomiska 

förhållanden som barn och den förväntade livslängden. Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar 

och regler som beslutas i vår riksdag, men det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger. T ex 

nattbarnomsorg, arbetsmarknadsstöd, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande 

elevhälsa, mm. Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i Katrineholms kommun 

intensifieras och konkreta förslag på åtgärder för att mildra effekterna av barnfattigdomen arbetas 

fram.  

 

På skolans område är det viktigt att förstärka personalresurserna till elevhälsan och 

modersmålsundervisningen samtidigt som vi måste fortsätta minska barngruppernas storlek och öka 

personaltätheten på förskolorna. 

 

Barnperspektivet skall genomsyra beslutsfattandet i kommunen och därför är det viktigt med 

konsekvensanalyser som belyser hur barnen påverkas av olika beslut i kommunen. Vinsterna med 

tidiga insatser för barn med särskilda behov är stora. Därför behövs resurser och kompetens redan i 

tidig skolålder, så att barnen med särskilda behov får stöd tidigt i skolan. 

 

Förskola  

Förskoleverksamhet bedrivs utifrån två perspektiv.  

För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning och utveckling. 

För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov. Förskolan är en 

rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en 

viktig fråga. Alltfler arbetar på obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till 

barnomsorg på kvällar, nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till 

ensamstående föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar 

för barnomsorgen. Målet är att kunna erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm 

arbetstid om det finns barn i behov av omsorg.  

 

Rätten till förskola ska ökas till 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till förskola 

stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.  



5 

 

Personaltätheten och barngruppsstorlekarna behöver ses över och resurser tillföras för att undvika 

en ökad arbetsbelastning på personalen. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers 

storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.  

Skola 

En demokratisk skola har ett aktivt förhållningssätt i förhållande till såväl elever som föräldrar och tar 

ansvaret för att eleverna ska få den utbildning de behöver. Det är viktigt att eleverna har ett 

demokratiskt inflytande i skolan.   

Kvalité i skolan och resurser till barn och ungdomar med de största behoven är viktigt. Skolan skall 

vara sammanhållen och likvärdig samt tillgänglig för alla och erbjuda alla barn och ungdomar samma 

möjligheter. Med likvärdig menar vi att skolan kompenserar för elevernas olika förutsättningar i syfte 

att alla skall ges möjligheter att få kunskap.  

Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i 

anslutning till skoldagen. 

En viktig utgångspunkt för inlärning utgörs av goda kunskaper i modersmålet. Därför måste 

modersmålet i förskola och skola stärkas. Vi har fem nationella minoriteter som har lagstadgade 

rättigheter beträffande rätten till modersmålet. Idag finns också en växande grupp av barn som är 

födda i Sverige och som har flera modersmål inklusive svenska. Vi vill möjliggöra flerspråkighet tidigt i 

åldrarna eftersom det har betydelse för den personliga identiteten och för den intellektuella och 

emotionella utvecklingen. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i 

det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att 

stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant 

sätt att alla elever som är i behov av, eller har rätt till, modersmålsundervisning har möjlighet att 

delta. 

 

Fritidshem 

Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och meningsfull 

fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en integrerad del  

i en samlad skoldag. Vi vill också lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse i och med att 

läroplanen även gäller för fritidshemmen. Fritidshemmen måste göras tillgängliga för alla barn.  

Kulturskolan 

Målet är att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det ska bli möjligt 

måste kulturskolan göras tillgänglig för alla. 
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En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan. Barn från alla familjer, oavsett 

ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska 

bli verklighet ska en avgiftsfri kulturskola införas i Katrineholm. 

Mål och uppdrag 

• Fortsatt utbyggnad av skola och förskola. 

• Upprustning och utbyggnad av befintliga skolor. 

• Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov. 

• Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan. För barn som 

är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är 

riktmärket 9–15 barn.  

• Förstärka modersmålsundervisningen och organisera den på sådant sätt att alla elever som 
har rätt till eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta. 
 

• Förstärka elevhälsan. 
 

• Införa en avgiftsfri kulturskola. 
 

• Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet. 
 

• Införa gratis mensskydd i grund och gymnasieskolan. 
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Boende och byggande 

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från 

medborgarnas behov och lika värde. Byggnader är genom sin form och livslängd strukturbildande 

vilket skapar förutsättningar för det rumsliga och sociala samspelet. En bra samhällsplanering med 

ett hållbart ekologiskt byggande skapar livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation, 

miljöförstöring och värnar och skapar fler grönområden i kommunen.   

Vi behöver ha en högre exploateringsgrad av de centrala tomter som finns i kommunen idag 

eftersom centrum annars riskerar att byggas fast i en struktur som kan utarma de redan pressade 

förutsättningarna för handel och service i stadens centrala affärskvarter. 

Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att garantera allas 

rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Det kommunala 

fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna rätten till en bra bostad och 

boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter. Förtätning med blandade funktioner är en 

huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar stad.  

Planeringen av bostäder på landsbygden bör huvudsakligen inriktas mot befintliga tätorter och längs 

stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan kollektivtrafiken säkras och utvecklas. Andra alternativ 

innebär att planera för ökat bilberoende och ökad miljöbelastning.   

Kommunen ska ta ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det framtida 

resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av Stortorget.  

Mål och uppdrag 

• Bygga fler hyresrätter. 

• Vid bygglovsärenden Iaktta behovet av en högre exploateringsgrad av de centrala tomterna. 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie om parkeringshus i 

centralt läge söder om järnvägen. 

• Belysta cykelvägar till våra kransorter 

• Utplacering av dricksfontäner vid lekparker, idrottsplatser och andra områden i kommunen. 
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Ekonomi och organisation 

Kommunen ska ha en god ekonomi i balans för att kunna leverera en bra välfärd och service till 

kommunens medborgare. Behoven i verksamheterna styr nämndernas budgetramar. 

Skatteintäkterna ska gå till det de är avsedda för, nämligen den kommunala verksamheten, och inte 

till vinster i privata företag. 

Kommunen ska ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och 

meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning, socialdumpning och tystnad skall inte 

få användas som en konkurrensfördel!  

En ny organisation för politisk styrning av Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver införas för att öka 

den demokratiska insynen i verksamheten. 

 

Mål och uppdrag 

• Återta städningen i kommunal regi.  

• Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangs bidrag så att vi får ett likvärdigt 

system. 

• Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och 

meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

 

• Skapa en samhällsbyggnadsnämnd. 
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Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och friskvård  

Folkhälsoarbetet är i allra högsta grad en kommunal angelägenhet. Det är viktigt att folkhälsan ses 

som en helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver en helhetssyn och bör riktas in på att 

förändra grundläggande strukturer i samhället, till gagn för hela befolkningen. En bra folkhälsa 

förutsätter jämlikhet och en utbyggd välfärd. Demokrati och delaktighet, minskade skillnader i 

levnadsstandard, välfungerande trygghetssystem och minskade ekonomiska klyftor är förutsättningar 

för att förbättra folkhälsan.  

Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter 

och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter, rekreationsområden och 

offentliga lokaler tillgängliga ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i 

utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. 

Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt 

oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt till sin beskärda del av 

den politiska makten och så vidare. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män vilket resulterar i 

sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Därför skall löneskillnader mellan män och kvinnor med 

samma arbetsuppgifter bort.  

En enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda skall införas. En friskvårdspolicy där 

alla anställda ges samma möjlighet till friskvård är viktig för den enskilde och bidrar till bättre hälsa 

och välmående och förebygger sjukdom. Det leder i sin tur till minskade sjuktal.  

Mål och uppdrag 

• Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder. 

• Arbeta aktivt med en kartläggning av antalet hemlösa i Katrineholms kommun samt kartlägga 
deras behov och arbeta med riktade individuella insatser för att hjälpa de ur hemlösheten. 

• Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen. 

• Kartlägga omfattningen av, och ta fram förslag på åtgärder mot, barnfamiljers trångboddhet i 
kommunen. 
 

• Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen. 
 

• Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. 
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Kultur och Fritid 

Kultur handlar om demokrati, om välfärd och om yttrandefrihet och individens rätt att uttrycka sig 

och kommunicera med sin omvärld. Kulturen skall vara tillgänglig för alla. Kulturen skall ingå som en 

självklar del i samhällsplaneringen. Konst och andra kulturyttringar kan också vara en förändrande 

kraft som bidrar till att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så 

viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism. 

De icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler.  

Kulturinsatser för ungdomarna i kommunen ska utökas där ungdomarna ges likvärdiga möjligheter i 

hela kommunen för att utveckla sina kulturintressen. Där har fritidsgårdarna en viktig roll att spela.  

Därför är det viktigt att satsa på en utveckling av fritisgårdsverksamheten i inte bara tätorten utan 

även i kommunens kransorter. 

 

Mål och uppdrag 

• Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål för att locka fler besökare till 

kommunen. 

• Skapa ny fritidsgård i centrala Katrineholm. 

• Skapa en ny fritidsgård i Nävertorp. 

• Skapa en ny fritidsgård på Norr. 

• Skapa fler fritidsgårdar i kransorterna. 

• Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten i kommunen. 

• Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangsbidrag så att vi får ett likvärdigt 

system. 

• Stötta idrotts och föreningslivet i Katrineholm. 
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Miljö 

Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och intensifieras för att bevara våra tillgångar och bidra 

till ett hållbart samhälle för framtida generationer. Det övergripande målet i kommunens miljöarbete 

bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling samtidigt som vi värnar den biologiska 

mångfalden i kommunen. Restriktivitet skall gälla vid dispenser från strandskyddsreglerna för att 

värna de naturvärden som dessa områden har samt värna allemansrätten och medborgarnas tillgång 

till det offentliga rummet. Det krävs även en långsiktig planering inför hotet om framtida 

klimatförändringar. Avledning av dagvatten och en kartläggning av översvämningshotade områden är 

ett par exempel på framtida utmaningar.  

För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala 

satsningar i egna sol och vindkraftsanläggningar en investering för framtiden. Att äga sina egna 

energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får en ökad kontroll och överblick på 

kostnaderna.  

Vi har möjligheten att sätta Katrineholm på kartan som en framåtblickande och ledande 

miljökommun med ett logistikcentrum för omlastning av gods från väg till järnväg och med 

produktion av egen miljövänlig el. 

Mål och uppdrag 

• Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter installera eller 
förbereda för att kunna installera solceller. 

• Måltidsverksamhet: Fortsätta öka andelen av närodlat, ekologiskt och kravmärkta livsmedel i 
måltidsverksamheten samt fortsätta arbetet med säsongsanpassning av livsmedel. 

• Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser. 

• Uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbetet med produktion av egen el, med syfte att 
inom en snar framtid göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.  

• Anlägga en ätbar park/parker. 

• Minska kommunens klimatavtryck. 

• Öka tillgången till återvinningsstationer kvartersvis. 

• Fortsatta satsningar på gång och cykelbanor. 

• Införa en koldioxidbudget 

• Bevara viktiga biotoper genom att skapa fler naturreservat 
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Integration 

Det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell välfärdspolitik tillsammans med 

aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta segregationen är den generella politiken viktigare än 

sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som behövs är att skapa fler jobb, bygga fler 

bostäder som folk har råd att bo i och skapa en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett 

segregerande sätt. 

 

Integration är ett led i arbetet för ett demokratiskt samhälle där alla har samma rättigheter och 

skyldigheter som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort. Integrationsarbetet behöver en kraftfull 

generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det handlar om rätten 

till arbete, utbildning, en värdig bostad och likvärdig skola. Integrationsarbetet är därmed också ett 

led i utjämnandet av klasskillnader. Integrationsprocessen är inte en fråga som någon enskild 

gruppering kan äga då den hänger samman med samhällsutvecklingen. Vi måste få bort de strukturer 

som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vårt gemensamma samhälle.  

 

 Integrationspolitiken handlar alltför ofta bara om människor med invandrarbakgrund. Segregationen 

följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. Hela samhället behöver integreras.  

 

Kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar både vad gäller ensamkommande 

flyktingbarn och familjeåterföreningar. Kommunen kan naturligtvis inte acceptera vare sig 

argumenten där barn betraktas som en ekonomisk belastning eller vara delaktig i beslut som river 

upp tillvaron för en del av dessa barn.  

 

Mål och uppdrag 

 

• Återinföra projektet språkvänner. 

• Bygga upp en beredskap för mottagande av ensamkommande barn, kommunanvisningar och 
familjeåterförening. 

• Inrätta ett integrationsråd. 
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Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, 

vården och omsorgen. Den är dessutom miljövänligare än bilen. Ambitionen är att förbättra och 

utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för 

Katrineholmarna. Vi vill arbeta för att hitta smidiga lösningar som stämmer överens med de behov 

som kommunens invånare har. Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt 

läge som en järnvägsknutpunkt och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till sig 

både människor och företag.  

 

Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter 

mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra grannlän och andra orter inom 

pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlingen och för tillgängligheten till 

sjukvården i länet. 

 

Katrineholm växer, det byggs och befolkningen ökar samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av 

staden. För att leva upp till ambitionerna i trafikstrategin där vi styr om från biltrafik till gång, cykel 

och kollektivtrafik så behöver vi höja ambitionsnivån för kollektivtrafiken från dagens nivå. Under 

mandatperioden behöver vi arbeta med alternativa kollektivtrafiklösningar för att göra 

kollektivtrafiken mer tillgänglig, till exempel genom anropsstyrd trafik samt genomföra försök med 

eldrivna bussar i stadstrafiken.  

 

Mål och uppdrag 

 

• Arbeta med kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig till exempel 

genom anropsstyrd trafik, genomföra försök med eldrivna bussar i stadstrafiken samt andra 

lösningar. 

• Planlägga för en utökad ambition/volym av kollektivtrafiken. 

• Skapa fler cykelgarage och pendlarparkeringar 
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Personal 

Personalen är kommunens viktigaste resurs och därför är personalpolitiken ett av de viktigaste 

verktygen för att säkra den kommunala välfärden och garantera bra arbetsvillkor för våra anställda. 

Rätt till heltid är en viktig fråga. Inte minst för jämställdheten. Det är oftare kvinnor som arbetar 

deltid och som inte klarar att försörja sig själva. Deltid ska självklart vara en möjlighet för dem som 

önskar det. Nu har vi fattat beslut om rätt till heltid i kommunen för att säkra 

kompetensförsörjningen och leva upp till ansvaret som en ansvarstagande arbetsgivare och det är då 

viktigt att vi möter upp denna satsning med de resurser som det kommer att kräva. Vi tycker att det 

är viktigt att all kommunanställd personal har bra arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö – även 

chefer/arbetsledare. Den kommunala verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd 

ska behöva känna att man inte räcker till. Ingen skall behöva vara arbetsledare för mer än 30 

personer. Med för stort antal underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, 

som ingår i arbetsuppgifterna. Detta är oerhört viktigt för kommunen om man vill vara trovärdig som 

en god arbetsgivare med en bra personalpolicy. Årliga lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att 

utjämna orättvisa löneskillnader och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.  

 Vi behöver förbättra arbetsmiljön för våra anställda, få ner sjukskrivningstalen i framförallt de 

kvinnodominerade yrkena och öka kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare. 

Därför är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på någon eller några av våra arbetsplatser 

genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, och då 

helst på någon eller några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunens verksamheter. Här behövs aktiva åtgärder för att minska 

sjukfrånvaron. Det kan handla om arbetsmiljöåtgärder, personalförstärkningar, riktade 

friskvårdsinsatser och snabbare rehabiliteringsstöd. Alla kommunens förvaltningar måste arbeta 

aktivt och förebyggande med frågan. 

Mål och uppdrag 

• Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar. 

• Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron. 

• Avskaffa anställningsformen allmän visstid. 

• Årliga lönekartläggningar för att minska löneklyftorna. 

• Avskaffa de delade turerna.  
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Vård och omsorg 

För att alla – inte bara de som har råd att köpa privata tjänster ska få en värdig omsorg, behövs 

resurser i form av framför allt personal. En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är 

också en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor är klart överrepresenterade både bland personal och 

bland de anhöriga som tar ett stort ansvar för äldre familjemedlemmar. En utbyggd och 

välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på 

arbetsmarknaden. För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunen tillföra tillräckliga resurser 

och förbättra arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal. 

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla människor 

har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för 

samhället. Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett 

gott liv som alla andra. Människor ska få den hjälp de behöver i det dagliga livet och kunna påverka 

vilket stöd och vilken service de får både när det gäller personlig assistans och daglig verksamhet. 

Mål och uppdrag 

• Utbyggnad av äldreomsorgen utefter de behov som finns. 

• Utbyggnad av LSS boenden utefter de behov som finns. 

• Renovering av befintliga Äldre och LSS boenden utifrån behoven av modernisering. 

• Genomföra projekt med arbetstidsförkortning (sex timmars arbetsdag med bibehållen lön). 

• Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att 
utreda möjligheten att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över. 

• Kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser. 
Utreda möjligheten att inrätta en avdelning flerspråkig äldreomsorg på ett av våra 
äldreboenden.  
 

• Söka samarbete med Region Sörmland för att öppna en vårdcentral på norr 
 

• Söka samarbete med Region Sörmland för att öppna en familjecentral på norr 
 

• Söka samarbete med Region Sörmland för att öppna en BUP avdelning på Kullbergska 
sjukhuset 
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§ 181    KS/2022:449   

Avtal med Triangelföreningen KFUM  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet mellan kommunen 
och Triangelföreningen KFUM. 

2. Ersättningen till föreningen hanteras i samband med budgetarbetet 
inför respektive verksamhetsår. 

3. Kommunstyrelsen ordförande uppdras att underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Triangelföreningen bedriver fritidsgårdsverksamhet i Nävertorpsområdet sedan 
decennier tillbaka. Kommunen har gett bidrag till verksamheten genom avsättning i 
kommunstyrelsens budget. Föreningen har årligen bjudits in till kommunstyrelsen för att 
beskriva verksamheten på kommunstyrelsen. 

Inför kommande verksamhetsår har föreningen och kommunen förberett ett IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap) för att verksamheten ska bli lättare att planera, och 
kraven från kommunen på föreningen blir tydligare. Enligt förslaget ska avtalet gälla 
under verksamhetsåren 2023-2025. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-30 

 Förslag till Avtal mellan Katrineholms kommun och Triangelgården 
KFUM (IOP) 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius 
(KD), Johan Söderberg (S) samt kommundirektören Sari Eriksson. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-30 
Vår beteckning 

KS/2022:449 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Stöd och samordning 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Staffan Källström 
Handläggare telefon 

0150-570 62 
Handläggare e-post 

staffan.kallstrom@katrineholm.se 

Avtal med Triangelföreningen KFUM 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalet mellan 
kommunen och Triangelföreningen KFUM. 

Ersättningen till föreningen hanteras i samband med budgetarbetet inför respektive 
verksamhetsår. 

Kommunstyrelsen ordförande uppdras att underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Triangelföreningen bedriver fritidsgårdsverksamhet i Nävertorpsområdet sedan decennier 
tillbaka. Kommunen har gett bidrag till verksamheten genom avsättning i 
kommunstyrelsens budget. Föreningen har årligen bjudits in till kommunstyrelsen för att 
beskriva verksamheten på kommunstyrelsen. 

Inför kommande verksamhetsår har föreningen och kommunen förberett ett IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap) för att verksamheten ska bli lättare att planera, och kraven 
från kommunen på föreningen blir tydligare. Enligt förslaget ska avtalet gälla under 
verksamhetsåren 2023-2025. 

Ärendets handlingar 
 Förslag till Avtal mellan Katrineholms kommun och Triangelgården KFUM (IOP) 

Staffan Källström 
Kommunjurist 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Triangelföreningen KFUM 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

  

Avtal Sida 1 (5) 

Datum 

2022-12-01 
Vår beteckning 

KS/2022:449 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Stöd och samordning 

  
Vår handläggare 

Staffan Källström 
Handläggare telefon 

0150-570 62 
Handläggare e-post 

staffan.kallstrom@katrineholm.se 
 

 

 

 

 

Avtal mellan Katrineholms kommun och 
Triangelföreningen KFUM (IOP) 
BAKGRUND OCH SYFTE MED PARTNERSKAPET 

Triangelföreningen KFUM bedriver fritidsgårdsverksamhet i Nävertorpsområdet. Området 
är en plats med högt antal utlandsfödda barn, ungdomar och familjer. Föreningen vill i 
samverkan med kommunen fortsätta utveckla arbetet med att ge dessa barn och 
ungdomar en meningsfull fritid och arbeta för demokratiska värderingar, integrering och 
stöd till vårdnadshavare. Triangelgården fångar redan idag upp ett stort antal barn och 
ungdomar i området och ger dessa förutsättningar och erbjuda en trygg miljö och 
gemenskap med goda förebilder. Föreningen samverkar med skolan genom besök av 
klasser och elever med extra behov. 

Triangelgården samverkar även i dagsläget med kommunen och externa aktörer för att 
stötta vårdnadshavare i sitt föräldraskap och behjälpliga med till exempel 
myndighetskontakter.   

Det övergripande målet med partnerskapet är att minska risken för barn och ungas 
utanförskap, vilket leder till vinster för såväl individer som kommunen och samhället i stort. 

PARTER OCH ÖVERENSKOMMELSE 

Denna överenskommelse är ett idéburet offentligt partnerskap mellan: 

Katrineholms kommun, org nr 212000-0340 (nedan kallad kommunen) och  

Triangelföreningen KFUM, org nr 817606-3983 (nedan kallade föreningen).  

Parterna har gemensamt beslutat om att ingå idéburet offentligt partnerskap och i 
samverkan framarbetat avtalet. 

KFUM TRIANGELFÖRENINGENS VERKSAMHET OCH MÅLGRUPP 

Föreningen bedriver fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-18 år, med 
verksamhet för dess medlemmar och vårdnadshavare. 
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Den dagliga verksamheten består av t ex bordtennis, biljard, hantverksarbete, bakning, 
dans, idrott och andra aktiviteter som barnen/ungdomarna önskar genomföra.  

Önskemål om aktiviteter sker via det gårdsråd som bedrivs.  

Det finns separata kvällsaktivitetskvällar för enbart flickor. Under förmiddagar besöks 
föreningen av skolklasser som då har verksamhet på Triangelgården. 

Verksamheten bedrivs i samverkan med kommunen, ideella föreningar, studieförbund och 
det privata näringslivet som till exempel hyresvärdar.  

ÖVERENSKOMMELSENS OMFATTNING 

Överenskommelsen avser perioden januari 2023 – december 2025. Överenskommelsen 
upphör att gälla utan krav på föregående uppsägning.  
 

Under 2023 omfattar överenskommelsen: 

- Öppettider alla vardagar mellan 10.00-19.00 med undantag för helgdagar. 

ERSÄTTNING 

Bägge parter är med och finansierar föreningens åtaganden, enligt denna 
överenskommelse. Katrineholms kommuns kostnadsansvar är 1 800 tkr/verksamhetsår.  

Föreningens kostnadsansvar omfattar bland annat föreningsarvoden till alla ledare, 
personalkostnader, marknadsföringskostnader samt overheadkostnader.  

Utbetalning av beloppet sker årsvis efter fakturering från föreningen. Första årsbetalningen 
(för verksamhetsåret 2023) sker automatiskt. Utförs inte överenskomna åtaganden enligt 
detta avtal kan återbetalning krävas. 

FAKTURERING 

Av fakturan, som tillställs Katrineholms kommun, ska det framgå vad ersättningen avser. 
Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta eller andra avgifter 
utgår inte.  
Föreningen är en allmännyttig ideell förening och är momsbefriad. Fakturering av 
ersättning görs därför exklusive moms.  

SEKRETESS 

Med anledning av detta avtal kan uppdragstagaren att få ta del av handlingar och/eller 
uppgifter för vilka det råder sekretess hos kommunen. Uppdragstagare som omfattas av 2 
kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är direkt underkastad reglerna i 
offentlighets- och sekretesslagen. Utförare förbinder sig i och med träffandet av detta avtal 
att inte röja uppgift som hade varit sekretessbelagd om den förekommit hos kommunen 
eller uppgift rörande kommunens interna förhållande, vare sig det sker muntligen, genom 
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att handling lämnas ut eller det sker på annat sätt samt att inte heller utnyttja sådan 
uppgift. Uppdragstagaren ansvarar för att all personal i verksamheten har god kunskap om 
och i det dagliga arbetet följer gällande sekretesslagstiftning. Regler om tystnadsplikt skall 
undertecknas av all personal. Sekretess och tystnadsplikt gäller även efter det att avtalet i 
övrigt upphört att gälla. Kommunens ansvar för sekretess regleras i gällande lagstiftning.  

UTDRAG UR BELASTNINGREGISTER 

Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag för personer som:  

- erbjuds anställning eller tilldelas arbete inom förskoleverksamhet, skola eller 
skolbarnomsorg. 

- under utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen, yrkesutbildning inom kommunal 
vuxenutbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och därigenom 
tilldelas plats för arbetspraktik  

- eller erbjuds eller tilldelas arbete inom ovanstående verksamheter under 
omständigheter liknande ett anställningsförhållande 

- om det sker genom uppdrag eller anställning hos någon, t.ex. vid ett 
bemanningsföretag.  

Föreningen ska vid nyanställning se till att personen begär ut personligt utdrag från 
polisens belastningsregister som inför anställning ska visas upp för att kunna göra en 
bedömning om personalens lämplighet för sitt uppdrag. Registerutdraget får högst vara ett 
år gammalt. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANSVAR 

Föreningen ansvarar för den dagliga verksamheten. Föreningen och uppdragsgivaren ska 
sträva efter ett samarbete som är öppet för dialog och förändringar inom ramen för 
uppdraget. Föreningen ska se till att tillfredställande ordning råder i och i anslutning till 
verksamheten.  

KONTAKTPERSONER 

Föreningen kontaktperson är Magnus Moström, 0150-574 48. Kommunens kontaktperson 
är Anna-Karin Wulgue, 0150-573 99. 

I händelse av byte av kontaktperson ska detta meddelas motparten. 

 SAMVERKAN 

Samverkan ska ske med kommunen eller andra aktörer som gynnar verksamheten. 
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RAPPORTERING OCH KOMMUNIKATION 

Föreningen ska kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som 
direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal. Föreningen ska ge erforderlig 
information om verksamheten i den egna organisationen. 

Föreningen ska redovisa verksamheten vid möte i kommunstyrelsen, minst en gång per 
verksamhetsår. Föreningen ska skicka in sin årsredovisning till kommunen senast tre 
månader efter antagande. 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Föreningen ansvarar för att lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer som berör 
överenskommet uppdrag följs. Uppdragstagaren är skyldig att tillse att personal och 
samarbetspartners är informerad om aktuella lagar och förordningar. 

UPPSÄGNING ELLER HÄVANDE AV AVTAL 

En uppsägning ska ske skriftligt. Vid uppsägning sker avbrytandet i samband med nytt 
kalenderår och uppsägning måste ske minst tre månader i förväg.  
Kommunen har rätt att häva avtalet om uppdragstagaren sätts i konkurs eller befinns vara 
på sådant obestånd att denna inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden.  

TVIST 

Eventuell tvist mellan parterna ska avgöras i svensk allmän domstol med tillämning av 
svensk rätt, med Nyköpings tingsrätt som första instans.  

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Avtalet får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas till annan.  

SKADA OCH FÖRSÄKRINGAR 

Föreningen ansvarar för samtliga person- och sakskador som Föreningen, eller annan för 
vilken Föreningen ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Föreningens ansvar för 
sakskada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle och 20 Mkr per år och för personskada till 
20 basbelopp. Ovan angivna begränsningar gäller inte om Föreningen har orsakat skadan 
genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Kommunen ansvarar för att hålla barn och ungdomar 
som går i skola i Katrineholms kommun olycksfallsförsäkrade under eventuella besök under 
skoltid Föreningen ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett 
erforderligt sätt. Föreningen förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden 
vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring som täcker Föreningens ansvar enligt detta 
avtal. 

BEFRIELSEGRUNDER 

Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, 
allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som 
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förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse 
av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtalet får 
inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om det 
föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.  

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till denna överenskommelse skall vara skriftliga. 

__________________________________________________________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. 

 

För Katrineholms kommun   För Triangelföreningen KFUM 

 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-12-14 1 (1) 

   

 

§ 182    KS/2022:444   

Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2022  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna för 2022 från Katrineholms Fastighets AB 
och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB 
(KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2022. 

KFAB:s ekonomiska resultat för perioden är positivt om 52,2 mkr. Motsvarande siffra för 
KIAB är 12,8 mkr. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-06 

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 22, 2021-10-03 

 Delårsrapport, 2022-01-01 – 2022-08-31, KFAB 

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 12, 2021-10-03 

 Delårsrapport, 2022-01-01 – 2022-08-31, KIAB 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:444 - 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 

Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporterna för 2022 från 
Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) 
har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2022. 

KFAB:s ekonomiska resultat för perioden är positivt om 52,2 mkr. Motsvarande siffra för 
KIAB är 12,8 mkr. 

Ärendets handlingar 
 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 22, 2021-10-03 

 Delårsrapport, 2022-01-01 – 2022-08-31, KFAB 

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 12, 2021-10-03 

 Delårsrapport, 2022-01-01 – 2022-08-31, KIAB 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Katrineholms Fastighets AB 

Katrineholms Industrihus AB 

Akten 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 

 Sammanträdesdatum Sida 

KFAB Styrelse 2022-10-03 1 (1) 

   

 

§ 22    KFAB/2022:132   

 

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti 2022  

Beslut 

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten avseende affärsområdena Bostäder, 
Kommunfastigheter och Förvaltning för perioden 1 januari 2022 till 31 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Per-Åke Perman redovisar bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 31 
augusti 2022. 

Ärendets handlingar 

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2022. 

AO Bostäder DIV 100 RR 202208 

AO Bostäder DIV 100 RR Noter 202208 

AO Förvaltning DIV 600 RR 202208 

AO Förvaltning DIV 600 RR Noter 202208 

AO Kommunf DIV 200 RR 202208 

AO Kommunf DIV 200 RR Noter 202208 

Delårsrapport KFAB  202208 

 

Under överläggningarna yttrar sig Roger Ljunggren, Lars Härnström, Mica Vemic, Cecilia 
Björk, Bertil Carlsson, Per-Åke Perman och Ingmar Eriksson. 



Delårsrapport 
2022-01-01 – 2022-08-31 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH ÄGARDIREKTIV 
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fast- 
ighets AB (KFAB), organisationsnummer 556011-0917, får 
härmed avge delårsrapport för tiden 2022-01-01 till 2022-08-31. 
Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder och lokaler 
enligt ägarens direktiv. KFAB är ett allmännyttigt 
bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun. KFAB är 
moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). 

 
Affärsområde Bostäder 
Bolaget skall i enlighet med lagen om allmännyttiga kommu- 
nala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten med hyresrätts- 
fastigheter utifrån affärsmässiga principer. 

Bolaget skall erbjuda ett boende av god normal standard i 
Katrineholms kommun. Vidare skall bolaget eftersträva ett 
boendealternativ för olika skeden i livet samt verka för att 
utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö. 

Bolaget skall även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga 
grupper bostäder. 

 
Affärsområde Kommunfastigheter 
Bolaget skall till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla 
lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhanda- 
hålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvin- 
ster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget skall 
därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar 
för den kommunala organisationen i sin helhet. 

Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som 
tillgodoser både bolagets och kommunens intressen. 

 
Affärsområde Förvaltning 
År 2021 förvaltas 26 st (26 st) fastigheter för Katrineholms 
kommuns räkning. 
Uppgifter inom parentes avser värden per 2021-12-31 om inte 
annat anges. 

 
VÅR AFFÄRSIDÉ 
KFAB erbjuder attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. 

 
VÅR VISION 
KFAB är en del av Katrineholms kommun där visionen: 
Attraktion och livskvalité, genomsyrar vårt uppdrag.  

 
STYRELSE 
Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm. 
Styrelsen har bestått av följande styrelseledamöter: 

 
2022-01-01 – 2022-08-31 

 
Ordinarie ledamöter 

Roger Ljunggren ordf 
Lars Härnström v ordf 
Cecilia Björk 
Gunnar Ljungqvist  
Barbro Skogberg 
Carl Dieden  
Bertil Carlsson 
Mica Vemic  
Eva Callhammar 2022-05  
Mariam Yassin Mahi 
Berit Örtell 2022-01—2022-05 
Thomas Halvarsson 2022-01—2022-05 
Mårten Grothérus 2022-01—2022-05 
 

Under året har styrelsen hållit två protokollförda sammanträden. 
Årsstämma hölls den 2022-05-02. Vid årsstämman avgick 
ledamöterna Mårten Grothérus, Berit Örtell och Thomas Halvarsson, 
samtidigt utsågs Eva Callhammar till ny ledamot. Vid en extra 
årsstämma 2022-06-14 utsågs Mariam Yassin Mahi till ny ledamot. 

 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. 
 
REVISORER 
Utsedda revisorer med uppgift att granska KFAB:s räkenskaper 
och förvaltning har varit: 
 
Ernst & Young med den auktoriserade revisorn Roger Hovsby 
som huvudansvarig revisor. 
 
Lekmannarevisor är Jan-Olov Karlsson och lekmannarevisors- 
suppleant är Birgitta Hagdahl. 
 
ALLMÄNT 
Bolaget har tre affärsområden, Bostäder, Kommunfastigheter 
och Förvaltning. Redovisningen är uppdelad efter detta. 
 
Inom affärsområdet Bostäder äger och förvaltar bolaget 43 st 
(43 st) fastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 120 000 
kvm (120 000 kvm). 

Inom affärsområde Kommunfastigheter förvaltar bolaget 49 
st (48 st) fastigheter med en uthyrningsbar yta om ca 273 000 
kvm (251 000 kvm). 
Inom affärsområde Förvaltning förvaltar bolaget 26 st (26 st) 
fastigheter. 
 
Medelantalet fast anställda under perioden 42 (44) personer 
fördelat på 30 (30) män och 12 (12) kvinnor.  
 
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 
 
Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till 273 
Mkr (259 Mkr per samma period 2021). Resultatet för perioden 
januari till augusti uppgår till 52,2 Mkr (45,4 Mkr per samma 
period 2021) vilket på perioden är ett starkt resultat. 
Bakomliggande orsaker är en god utveckling av intäktssidan 
samtidigt som kostnadsposter såsom uppvärmnings-, 
avskrivnings- och räntekostnader utföll lägre än planerad nivå. 
Avskrivningskostnaderna påverkas av ett flertal faktorer, 
exempelvis när i tiden pågående byggprojekt blir färdigställda, 
aktiveras och därmed belastar resultatet kostnadsmässigt.  

Det senaste halvåret har marknadsräntorna stigit kraftigt. Den 
troliga utvecklingen de närmaste åren är att de kommer att 
fortsätta att stiga. Detta innebär att räntekostnaderna kommer 
att påverka det ekonomiska resultatet negativt kommande år.  

Riksbanken har under perioden höjt styrräntan från 0 % till 0,75 
%. Riksbanken förväntas fortsätta att höja styrräntan under 
hösten och kommande år i syfte att påverka inflationstakten och 
de höga inflationsförväntningarna. KFAB har under året 
nyupplånat 200 Mkr. Skuldportföljens genomsnittsränta uppgår 
för de senast 12 månaderna till 1,36 %. 

Skatteverket har under 2022 beslutat om nya taxeringsvärden 
för hyreshus. Besluten innebär att KFAB:s totala taxerings-
värden höjs från 897 Mkr till 1 181 Mkr, en höjning om ca 
32%. Höjningen innebär en högre kostnad än förväntat 
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innevarande år samt ett ökat behov av hyreshöjningar 
kommande år.  

Låneportföljen uppgår per den 31 augusti till 1 835 Mkr (1 635 
Mkr). Derivatinstrument i form av ränteswappar med olika 
löptider, uppgår till 79 procent (92 procent) av lånevolymen. 
Syftet med ränteswapparna är att ge bolaget möjlighet att mer 
flexibelt hantera räntekostnader och förändra räntebindningen 
för att uppnå vald risknivå.  

Förhandlingar avseende 2022 års hyresnivå inom affärsområde 
bostäder resulterade i en generell hyreshöjning med 21 kr/kvm 
(13 kr/kvm) för bostäder respektive lokaler.  

KFAB har i uppdrag att eftersträva ett boendealternativ för 
olika skeden i livet samt att bereda utsatta och svaga grupper i 
samhället ett boende. För att uppfylla uppdraget erbjuder 
KFAB varierande lägenhetsstorlekar i flerbostadshus och 
radhus. KFAB erbjuder även ungdomsbostäder, seniorbostäder 
och trygghetsbostäder. KFAB tillhandahåller för närvarande 39 
(38) lägenheter i syfte att bereda utsatta och svaga grupper i 
samhället ett boende. KFAB uppfyller uppdraget att kunna 
erbjuda olika typer av bostäder till utsatta och svaga grupper, 
men har ett underskott av lägenheter gällande seniorbostäder 
och trygghetsbostäder. 

Uthyrningssituationen är svårare idag än den har varit på 
många år då efterfrågan på bostäder tidigare har varit stor. 
Antalet tomma lägenheter följer en allmän nedgång av 
efterfrågan och är nu 43 st (15 st). Uthyrningsgraden är 97,3 % 
(99,1 %). Målsättningen är att långsiktigt ha en uthyrningsgrad 
om 98,3 %.  

Katrineholm har under de senaste åren haft en relativt hög nivå 
av nyproducerade hyreslägenheter och kommunala 
verksamhetslokaler. KFAB ser nu en betydande avmattning av 
efterfrågan både gällande nyproducerade lägenheter samt 
lägenheter i byggnader som genomgått omfattande 
renoveringar. Även nyproduktionen av kommunala 
verksamhetslokaler kommer att minska i omfattning efter en 
period av flera stora nyproduktionsobjekt såsom två nya 
skolor, äldreboende, samt flera förskolor och idrottshallar. 
Framöver kommer renoveringar av äldreboenden samt 
utveckling och avveckling av byggnader inom AO 
Kommunfastigheter att vara en viktig uppgift för KFAB och 
Katrineholms kommun.   

KFAB ser ett ökat behov av att öka tryggheten och säkerheten 
i vissa av våra bostadsområden. Detta görs genom att KFAB 
på olika sätt utvecklar säkerhetssystem och närvaro i dessa 
bostadsområden. Bland annat har bevakningen utökats genom 
anlitande av ett säkerhetsbolag som genomför 
trygghetsvandringar på kvällar och helger då KFAB:s egen 
personal inte finns på plats. Vidare är misskötsel av de 
gemensamma utrymmena ett återkommande problem. KFAB 
installerar av den anledningen låssystemen och 
kameraövervakning i källarutrymmen och tvättstugor. I dessa 
gemensamma utrymmen där det är aktuellt finns alltid 
informationsskyltar som tydligt visar att KFAB placerat en 
kamera i utrymmet, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter 
dit man kan vända sig med frågor.  

Den närvarostyrda belysningen installeras fortlöpande i 
gemensamma utrymmen. Under året har installationer skett vid 
Sågen 1, Vingåkersvägen 23-27 samt vid Hackan 8, 
Kerstinbodagatan 34-38.  

KFAB eftersträvar att både vi som fastighetsägare liksom våra 
hyresgäster tar ett ansvar, agerar och hjälper varandra i den 
anda som framgår av KFAB:s policy och rutin vid oro för våld 
i nära relationer som går under namnet Granntrygghet.  

Kostnaderna för den yttre skötseln har under 2022 uppräknas 
med 22 % utifrån de villkor som gäller i tecknade ramavtal 
med leverantören. Uppräkningen innebär på helårsbasis en 
kostnadsökning för KFAB om ca 2,5 Mkr. 
 

HÅLLBARHET 
KFAB:s övergripande ekonomiska mål ska generera bra 
årliga resultat och en ökande soliditet för att vara ett stabilt 
företag med god ekonomi och hållbara fastigheter. En god 
och stabil ekonomi ska ge nöjda medarbetare och hyresgäster 
till våra bostäder och lokaler. Ett bra och hållbart underhåll av 
våra fastigheter. 
 
KFAB har utifrån Katrineholms kommuns miljömål och 
miljöpolicy satt miljömål för den egna verksamheten. KFAB 
certifierades enligt Svensk Miljöbas den 2 februari 2016. 
 
KFAB arbetar aktivt både internt och externt med såväl 
miljöfrågor som kvalitetsfrågor i alla led i syfte till ständiga 
förbättringar i miljöarbetet och minska miljöpåverkan från 
hela verksamheten med fokus på energi, avfall, resor och 
transporter.  
 
Genom de senaste årens nybyggnation av hyreslägenheter och 
olika kommunala verksamhetsbyggnader bidrar KFAB till att 
utveckla Katrineholm, öka den kommunala servicen och ge 
fler möjlighet till bostad. För att minska klimatpåverkan som 
sker i produktionsprocessen och vid produktionen av 
byggmaterialet vid nybyggnation bygger KFAB enligt 
Miljöbyggnad Silver som ställer miljökrav på materialen och 
energieffektiva byggnader vilket gör att KFAB bidrar till en 
hållbarhet där vi hushåller med energi, förbättrar 
inomhusmiljön och användningen av farliga ämnen. 
KFAB uppnådde målet om att minska energiförbrukningen 
med 20% till 2020 från basåret 2007. Vi minskade 
värmeförbrukningen under denna tidsperiod med 22,2% per 
m².   
 
KFAB:s nya mål för att minska utsläppen av växthusgaser är 
att bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att 
energianvändningen ska minska 30% från målåret 2007. 
För att nå målet arbetar KFAB med att öka våra leverantörers 
och hyresgästers miljömedvetenhet och energieffektivisering 
i våra fastigheter. Detta gör vi genom ständigt pågående 
åtgärder inom el, värme och ventilation. Bland annat 
monterar vi in individuell el och vattenavläsning, 
snålspolande munstycke till kranar och duschmunstycke, 
byter ut fönster till tre-glas energifönster, byter ut 
tvättmaskiner till mer energisnåla, sätter solceller på tak, 
byter ut armaturer och belysning till LED, byter ut gamla 
ventilationsaggregat och värmeväxlare till nya moderna 
energieffektiva, tilläggsisolerar vindar, installerar 
temperaturgivare i lägenheterna.  
 
Sedan mars 2016 är all el som KFAB:s fastigheter använder 
100% förnyelsebar. 
 
KFAB byter kontinuerligt ut sopnedkast i trapphus till 
nedgrävda låsbara markbehållare på gården och bygger 
miljörum för sopavfall. Totalt finns 73 Miljörum i våra 
bostadsområden och verksamhetsområden för sortering av 
avfall. 2022 har två nya Miljörum byggts. 
I fastigheten Pressjärnet kommer individuell vattenavläsning 
debiteras från september 2022.   
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HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
Inom affärsområde kommunfastigheter pågår eller har avslutats ett 
flertal nybyggnationsprojekt.  
 
KFAB:s långsiktiga arbete med att succesivt renovera byggnader 
uppförda under 1960-talet i det så kallade miljonprogrammet har nu 
genomförts i kvarteret Pressjärnet (Lovisebergsgatan 2-4, 
Kerstinbodagatan 35, St Malmsvägen 8-12) om 117 lägenheter. 
Byggnaderna har genomgått en omfattande renovering där bland 
annat byte av stammar, renovering av badrum med nytt kakel, ny 
golvmatta, nytt porslin handukstork mm har genomförts. Vidare har 
förberedelse i köket skett för nytt avlopp och vatten med ny 
köksblandare och spiskåpa. Vidare har samtliga lägenheter försetts 
med automatsäkringar med jordfelsbrytare samt integrerad 
ringklocka. Varje hyresgäst har utöver detta haft möjlighet att välja 
nivå på renovering som utförts i deras lägenhet, såsom exempelvis 
byte av kök, målning samt tapetsering. Individuell vattenmätning har 
införts. 
 
Nästa bostadshyreshus där en omfattande renovering planeras att 
genomföras inom de närmaste åren är Kv. Björken, Storgatan 6 samt 
den så kallade Hemgården adress Läroverksgatan 10 Kungsgatan 37 
samt byggnaden vid Läroverksgatan 8 och 10 i fastigheten Pantern 2.  
 
Vid Järvenskolan har en ny skolbyggnad om ca 9 100 kvm uppförts. 
Byggnaden kan inrymma upp till 1 300 elever. Den nya skolan har 
byggts enligt miljöbyggnad Silver. Det innebär att det ställs höga 
miljökrav på byggnaden. Bland annat gällande ljud, radon, 
ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus och 
inomhusklimat. De nya lokalerna har utrustats med ny teknik och 
uppförts utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. De första eleverna har välkomnats till 
höstterminens start. Den nyuppförda skolan är dockad till den 
befintliga Tallåsskolan som nu genomgår en omfattande renovering 
för att möta den nya skolans verksamhetskrav. Renoveringen 
omfattar främst ventilationsarbeten, den inre miljön samt en 
takrenovering med omläggning av befintligt schiffertak.  
Renoveringen förväntas bli klar i juni månad 2023.  
 
På norr i Katrineholm mellan väg 52/56 och Bievägen har en ny 
skolbyggnad som namngivits till Stensättersskolan uppförts. 
Tillsammans med den tillhörande idrottshallen uppgår den totala ytan 
till ca 9 700 kvm. Den nya skolan ger plats för ca 630 elever från 
förskoleklass upp till årskurs sex. De första eleverna välkomnades 
vid höstterminens start. Den nya skolan är certifierad enligt 
miljöbyggnad Silver. För att skapa en trivsam och funktionell 
utomhusmiljö har bland annat en multiarena uppförts som ger 
möjlighet för en rad olika sporter att utövas. Ett åttiotal träd har 
planterats för att hantera dagvattnet och ge skugga. Vidare har 
fotbollsplan, kompisgungor, sandlådor och en hinderbana med 
klättervägg uppförts.  
 
Vid Skogsborgsskolan har den nya idrottshallen om ca 1 670 kvm 
(BTA) uppförts. Idrottshallen har en spelyta om 20x40 meter 
anpassade för till exempel olika lagsporter och läktarplatser för ca 
100 personer. Vidare inrymmer idrottshallen fyra stora 
omklädningsrum, flexrum, pentry, arbetsrum och omklädningsrum 
för lärare. Den nya idrottshallen är dockad till den sedan tidigare 
befintliga idrottshallen. 
 
Vid Strandgårdens äldreboende har en renovering genomförts för att 
möta nya lagkrav omfattande bland annat installation av ett nytt 
sprinklersystem, ny ventilation med kyla samt renovering av ytskikt 
och nya pentryn i lägenheterna. Arbetet slutfördes under augusti 
månad.  

Vid Sandbäcksskolan, Ringduvan 12, har en tillbyggnad om 1 880 
kvm färdigställts. Byggnationen har bundit samman flera tidigare 
fristående byggnader och skapar nu tillsammans en stor 
huvudbyggnad. Tillbyggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad 
Silver. Till och ombyggnationen har skapat nya kapprum, allmänna 
utrymmen har nyskapat flera lektionssalar och ett nytt skolbibliotek. 
Under hösten kommer huvudbyggnaden att renoveras bland annat 
omfattande inre ytskikt och nya entréer. 
 
Vid Häringe förskola pågår en omfattande renovering av 
verksamhetslokalerna. Renoveringen genomförs för att förbättra 
arbetsmiljön och få ändamålsenliga lokaler där bland annat, ny 
ventilation installeras i kök och matsal, förändrad rumsindelning, de 
inre ytskikten åtgärdas, samt ett nytt yttertak läggs. 
 
Pågående arbeten 
Vid Safiren har arbetet med att byta ut ventilationssystemet och 
renovera toaletter och avloppsstammar slutförts. En omfattande 
hyresgästanpassning pågår nu för att i slutet av året välkomna 
Länsförsäkringar Sörmland samt Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling till deras nya lokaler. 
 
En ny förskola uppförs på Ragnars gärde i Forssjö i samma område 
som ett intensivt byggande av bostäder pågår. Förskolan kommer att 
ge plats för 100-120 barn och inrymma sex avdelningar som lätt kan 
delas av till tolv mindre avdelningar. Byggnaden kommer även att 
inrymma en stor ateljé och ett tillagningskök. Byggnaden utrustas 
med ett fullskaligt brand- och inbrottslarm samt att taket kommer att 
utrustas med solpaneler. Innergården kommer att utöver gunga och 
sandlådor även att vara utformad så att det finns tillgång till skog, 
växthus och studsmattor. När den nya förskolan är färdigställd och 
tillträdd kommer den befintliga förskolan vid Forssjö skola att 
omvandlas till lektionssalar. 
 
Under 2022 planeras för start av renoveringarna av äldreboendena 
Pantern och Furuliden.  
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Resultaträkning (tkr) 
 
 

RESULTATRÄKNING 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 
RÖRELSENS INTÄKTER 

Nettoomsättning 

Övriga intäkter 

 

272 660 

4 332 

 

258 898 

7 771 

 

397 90
1 

3 375 

Summa intäkter 276 992 266 669 401 276 
RÖRELSENS KOSTNADER    

Driftskostnader -113 131 -96 533 -174 675 

Övriga externa kostnader -12 176 -14 944 -21 353 

Personalkostnader -19 190 -20 416 -30 398 
Avskrivningar av materiella och immateriella -58 359 -62 473 -99 004 
Anläggningstillgångar    
Övriga rörelsekostnader -400 -7 001 -2 924 

Summa rörelsens kostnader -203 256 -201 367 -328 354 
Rörelseresultat 73 736 65 302 72 922 
Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 93 126 183 

Räntekostnader och liknande resultatposter -21 605 -19 993 -29 673 

Summa finansiella intäkter och kostnader -21 512 -19 867 -29 490 
Resultat efter finansiella poster 52 224 45 435 43 432 

Skatt på årets resultat -5 311 -5 311 -8 552 

Uppskjuten skatt   0 

Årets resultat 46 913 40 124 34 880 
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Balansräkning (tkr) 
 
 

TILLGÅNGAR     2022-08-31         2021-12-31 
Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och installationer 

Pågående nyanläggningar 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
2 179 270 

 
1 926 202 

5 441 4 148 

293 590 428 402 

Summa materiella anläggningstillgångar 2 478 301 2 358 752 
Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 5 000 5 000 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 40 

Uppskjuten skattefordran 21 961 21 961 

Andra långfristiga fordringar 226 226 

Summa finansiella anläggningstillgångar 27 227 27 227 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

 
Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Övriga 

fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2 505 528 2 385 979 

 

789 

 

506 

14 516 5 121 

3 209 9 749 

Summa kortfristiga fordringar 18 514 15 376 
Kassa och bank 2 564 2 934 

Summa omsättningstillgångar 21 078 18 310 

Summa tillgångar 2 526 606 2 404 289 



DELÅRSRAPPORT 2022-01-01 - 2022-08-31 

6 

 

 

 
 
 

Balansräkning (tkr) 
 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      2022-08-31       2021-12-31 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Övrigt tillskjutet kapital 

 
 
 

40 000 

 
 
 

40 000 

15 330 15 330 

Summa bundet eget kapital 55 330 55 330 
Fritt eget kapital   

Annat eget kapital inkl årets resultat   

Balanserad vinst eller förlust 175 227 140 347 

Årets resultat 46 913 34 880 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Övriga avsättningar 

222 140 175 227 
277 470 230 557 

 
0 

 
0 

Avsättning för uppskjuten skatt 0 0 

Summa avsättningar 0 0 
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut m.fl. 1 835 000 1 635 000 

Summa långfristiga skulder 1 835 000 1 635 000 
Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 339 641 408 823 

Leverantörsskulder 48 341 57 379 

Skulder till koncernföretag 0 997 

Aktuella skatteskulder 0 4 708 

Övriga skulder 3 460 2 526 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 694 64 299 

Summa kortfristiga skulder 414 136 538 732 

Summa eget kapital och skulder 2 526 606 2 404 289 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Katrineholms Fastighets AB  
Box 7 • 641 21 Katrineholm • Tegnérvägen 26 

Telefon 0150-571 00 • bostad@kfab.se • www.kfab.se 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 

 Sammanträdesdatum Sida 

KIAB styrelse 2022-10-03 1 (1) 

   

 

§ 12    KIAB/2022:31   

 

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti  

Beslut 

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari 2022 till 31 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Per-Åke Perman redovisar bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 31 
augusti 2022. 

Ärendets handlingar 

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2022. 

Delårsrapport KIAB  202208 

KIAB DIV 500 RR 202208 

DIV 500 RR Noter 202208 

 

Under överläggningarna yttrar sig Roger Ljunggren och Lars Härnström. 

 



Delårsrapport 
2022-01-01 – 2022-08-31 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH ÄGARDIREKTIV 
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms 
Industrihus AB (KIAB), organisationsnummer 556069-1510, 
får härmed avge delårsrapport för tiden 2022-01-01 till 2022- 
08-31. 

 
KIAB har till uppgift att bygga, äga, förvalta och hyra ut fast- 
igheter. I ägardirektivet fastslås att bolaget utifrån affärsmäs- 
siga principer skall erbjuda närings- och föreningslivet lokaler. 
KIAB är ett helägt dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB. 

 
STYRELSE 
Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm. 
Styrelsen består av följande styrelseledamöter: 

 
2022-01-01 – 2022-08-31 

 
Ordinarie ledamöter 

Roger Ljunggren ordf 
Lars Härnström v ordf 
Cecilia Björk 
Gunnar Ljungqvist  
Barbro Skogberg 
Carl Dieden  
Bertil Carlsson 
Mica Vemic  
Eva Callhammar 2022-05  
Mariam Yassin Mahi 2022-06 
Berit Örtell 2022-01—2022-05 
Thomas Halvarsson 2022-01—2022-05 
Mårten Grothérus 2022-01—2022-05 

 
Under året har styrelsen hållit två protokollförda sammanträden. 
Årsstämma hölls den 2022-05-02. Vid årsstämman avgick 
ledamöterna Mårten Grothérus, Berit Örtell och Thomas Halvarsson, 
samtidigt utsågs Eva Callhammar till ny ledamot. Vid en extra 
årsstämma 2022-06-14 utsågs Mariam Yassin Mahi till ny ledamot. 
 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. 
 
REVISORER 
Utsedda revisorer med uppgift att granska KIAB:s räkenskaper 
och förvaltning har varit: 
 
Ernst & Young med den auktoriserade revisorn Roger Hovsby 
som huvudansvarig revisor. Lekmannarevisor är Jan-Olov 
Karlsson och lekmannarevisorsuppleant är Birgitta Hagdahl. 
 
ALLMÄNT 
KIAB äger och förvaltar 24 st (24 st) fastigheter med en total 
uthyrningsbar yta om 111 327 kvm (111 327 kvm). 

 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 
Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till 
48,12 Mkr (44,6 Mkr per samma period 2021). Periodens resultat är 
positivt om 12,8 Mkr (7,7 Mkr per samma period 2021) före skatt.  
 
Riksbanken har under perioden höjt styrräntan från 0 % till 0,75 %. 
Riksbanken förväntas fortsätta att höja styrräntan under hösten och 
kommande år i syfte att påverka inflationstakten och den höga 
inflationen. Den höga prisuppgången inom energi- och byggsektorn 
påverkar bolaget direkt.  

De närmaste årens utveckling av marknadsräntornas kommer att höja 
KIAB:s framtida räntekostnader och ha stor påverkan på det 
ekonomiska resultatet.  
 
KIAB:s skuldportföljshantering syftar till att långsiktigt begränsa 
ränterisken. KIAB:s låneskuld uppgår till 95,8 Mkr (95,8 Mkr). 
Swapvolymen uppgår till 75 Mkr (85 Mkr). Skuldportföljens 
genomsnittsränta uppgår för de senast 12 månaderna till 1,20 %  
(1,46 %). 
 
Uthyrningsgraden är på en fortsatt hög nivå om 99,3 procent (96,8 
procent). Den goda uthyrningssituationen med en uthyrningsgrad 
över 90 procent medför att KIAB kan fortsätta att utveckla 
fastigheterna och aktivt bidra till Katrineholms utveckling.  
 
Under 2022 fortsätter arbetet att genomföra energibesparande 
åtgärder i bolagets byggnadsbestånd. KIAB såsom byte av 
allmänbelysning i byggnaderna från lysrörsarmaturer till modern 
ledbelysning. 
 
Vid Barken 20, Videvägen 7a och 7b byts två stora 
ventilationsaggregat ut till ny modern ventilationsanläggning. 
Vid fastigheten Mejeriet 9, Mejerigatan 11, har ombyggnation 
för fortsatt expansion av Din Vet:s verksamhet slutförts. KIAB 
har anpassat ytterligare 160 kvm för att inrymma fler 
behandlingsrum, 
 
Vid fastigheten Mejeriet 9, Mejerigatan 11, har ca 400 kvm 
kontorsytor genomgått en omfattande ytskiktrenovering med en 
modernt anpassad kontorsmiljö med nya glaspartier och 
uppgraderad ventilation. Ombyggnation har genomförts i god 
dialog med hyresgästen HIAB. 
 
Vid Barken 20, Videvägen7b har en fasadbeklädnad med 
sinuskorrigerad plåt i en grå/svart ton uppförts för att få en 
modernare stil på byggnaden. Vidare har en omfattande inre 
ombyggnation skett av ca 630 kvm för DAHL:s nyetablerade 
verksamhet slutförts. Lokalerna har byggt om från en tidigare 
produktionslokal till en modern butikslokal med tillhörande 
kontors- och konferenslokaler. Dahl är en av Sveriges ledande 
rörgrossist.    
 
Vid fastigheten Vårlöken 6, Trädgårdsgatan 1, har 
ombyggnationen av Lantmäteriets:s kontorsytor om 380 kvm 
slutförts. Vid ombyggnationen har byggnadens ventilation 
uppgraderats och en omfattande ytskiktsrenovering utförts för 
att skapa en modernt utformad kontorsmiljö. 
 
Vid fastigheten Pionen 1, Köpmangatan 3 har omläggning av 
plåttaket slutförts. I samband med takomläggningen utökades 
antalet takkupor i syfte att öka ljusinsläppen. Detta ger även 
möjlighet att senare inreda vinden, exempelvis till nya 
kontorslokaler. 
 
Vid fastigheten Värmbol 1:144 har fasaden vid Smedjan fått en 
ansiktslyftning med uppfräschad ockragul kulör. Byggnaden vid 
Värmbols industriområde vars fasad vetter mot Smedjan har 
rensats från gammal processventilation och fasaden de hål som 
uppstod har murats igen för att få en enhetligare fasad och lägre 
energiförbrukning. 
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           Resultaträkning (tkr) 

 
 

RÖRELSENS INTÄKTER 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 
Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 

48 1112 

75 

44 232 

326 

65 524 

956 
 48 186 44 558 66 480 

RÖRELSENS KOSTNADER    

Driftskostnader -16 815 -17 904 -28 949 

Övriga externa kostnader -3 363 -4 011 -5 539 

Personalkostnader -2 692 -2 163 -3 381 

Avskrivningar och nedskrivningar av materialla 
anläggningstillgångar 

-11 591 -11 545 -17 280 

 -34 461 -35 623 -55 149 
Rörelseresultat 13 725 8 935 11 331 
Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 22 2 2 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 054 -1 353 -1 918 

 -1 032 -1 351 -1 916 
Resultat efter finansiella poster 12 693 7 584 9 415 

 
Bokslutsdispositioner 

 
116 

 
116 

 
173 

Resultat före skatt 12 693 7 700 9 588 

Skatt på årets resultat -1 500 -1 500 -2 011 

Årets resultat 11 309 6 200 7 577 
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Balansräkning (tkr) 
 
 

TILLGÅNGAR 2022-08-31  2021-12-31 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och 

installationer Pågående 

nyanläggningar 

 

 

172 163 

760      

13 646 

 

 

183 799 

830 

385 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Uppskjuten skattefordran 

186 569 
 
 

2 248 

185 014 
 
 

2 248 

Summa anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar hos koncernföretag 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

188 817 187 262 

 
2 538 

 
606 

0 997 

964 484 

460 0 

Summa kortfristiga fordringar 3 962 2 087 
Kassa och bank 625 704 

Summa omsättningstillgångar 4 587 2 791 

Summa tillgångar 193 404 190 053 
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Balansräkning (tkr) 
 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER          2022-08-31                       2021-12-31 
Eget kapital 

Bundet eget 
kapital 
Aktiekapital 

Reservfond 

 
 
 

5 000 

 
 
 

5 000 

1 000 1 000 

Summa bundet eget kapital 6 000 6 000 
Fritt eget kapital   

Balanserad vinst eller förlust 61 215 53 638 

Årets resultat 11 309 7 577 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Obeskattade reserver 

72 524 61 215 
78 524 67 215 

 
600 

 
716 

Summa avsättningar 600 716 
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 95 825 95 825 

Summa långfristiga skulder 95 825 95 825 
Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 6 867 10 044 

Leverantörsskulder 5 022 3 707 

Aktuella skatteskulder 4 790 1 166 

Övriga skulder 310 1 358 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 466 10 022 

Summa kortfristiga skulder 18 455 26 297 

Summa eget kapital och skulder 193 404 190 053 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-12-14 1 (1) 

   

 

§ 183    KS/2022:440   

Upphörande av styrdokument - Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att handlingsplan mot våldsbejakande extremism upphör 
att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en översyn av styrdokumentet handlingsplan mot våldsbejakande extremism har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande då handlingsplanen består till stor del av 
beskrivningar av utbildningsinsatser och metoder. 

I den politiskt antagna Policyn för Trygghet och Säkerhet står det att kommunens arbete 
med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder bland annat innebär att ha 
god förmåga att förebygga och hantera hot och våld samt våldsbejakande extremism 
genom att kontinuerligt följa utvecklingen lokalt såväl som nationellt och vidta lämpliga 
åtgärder. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att handlingsplanen görs om till ett stödjande 
dokument i form av ett tjänstemannaunderlag som stöd för hur vi arbetar mot 
våldsbevakande extremism.  

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07 

 Antaget styrdokument - Handlingsplan våldsbejakande extremism 
gäller från 1 januari 2020.pdf (katrineholm.se) 

Beslutet skickas till: 

Akten 

https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411f139/1577431053970/Handlingsplan%20v%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%201%20januari%202020.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411f139/1577431053970/Handlingsplan%20v%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%201%20januari%202020.pdf
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

KS/2022:440 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Upphörande av styrdokument - Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter en översyn av styrdokumentet handlingsplan mot våldsbejakande extremism har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande då handlingsplanen består till stor del av beskrivningar 
av utbildningsinsatser och metoder. 

I den politiskt antagna Policyn för Trygghet och Säkerhet står det att kommunens arbete 
med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder bland annat innebär att ha god 
förmåga att förebygga och hantera hot och våld samt våldsbejakande extremism genom att 
kontinuerligt följa utvecklingen lokalt såväl som nationellt och vidta lämpliga åtgärder. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att handlingsplanen görs om till ett stödjande 
dokument i form av ett tjänstemannaunderlag som stöd för hur vi arbetar mot 
våldsbevakande extremism.  

Ärendets handlingar 
 Antaget styrdokument - Handlingsplan våldsbejakande extremism gäller från 1 januari 

2020.pdf (katrineholm.se) 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetsenheten 

Akten 

https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411f139/1577431053970/Handlingsplan%20v%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%201%20januari%202020.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411f139/1577431053970/Handlingsplan%20v%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%201%20januari%202020.pdf


 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 1 (2) 

   

 

§ 168    KS/2022:144   

Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Victoria Barrsäter (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Victoria Barrsäter (C), Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga C. 

Särskilt yttrande 

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga D. 

Sammanfattning av ärendet 

Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om Stärk demokratin – gör försök med 
sänkt rösträttsålder. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Katrineholms kommun ansöker om att få genomföra försök med sänkt rösträttsålder i 
valet till kommunfullmäktige 2026”. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det idag inte finns någon lagstiftning 
som möjliggör att genomföra valet till kommunfullmäktige 2026 med sänkt 
rösträttsålder. 

Ärendets handlingar 

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-16 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-17 

 Motion om Stärk demokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder, 
2022-05-02 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Nicklas Adamsson (MP), (Victoria 
Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson (C). 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Förslag och yrkanden 

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Inger 
Fredriksson (C) bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
ordförandens förslag till beslut och Victoria Barrsäters (C) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 

Särskilt yttrande 

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger. 

Beslutet skickas till: 

Akten 



KS/2022:14- 1.2.6 
RESERVATION - SVAR PÅ MOTION OM STÄRKT DEMOKRATIN 

I motionen föreslås att Katrineholms kommun ska ansöka om att få genomföra försök med sänkt 
rösträttsålder i valet till kommunfullmäktige 2026. Motionen hänvisar till en demokratiutredningen 
som bland annat handlar om att sänka rösträtten till 16 år. Utredningen föreslår även att 
försöksverksamhet ska genomföras i ett antal lokala val. 

I kommunstyrelsen var argumentet för avslag att nuvarande lagstiftning inte stödjer sänkt 
rösträttsålder. Men syftet att låta Katrineholms kommun vara försökskommun handlar ju om att 
bistå i den fortsatta utredningen att i lagen ändra rösträttsåldern så den argumentationen fallet. 

Det finns som vi kan se det inga nackdelar med att Katrineholm gör en sådan ansökan. Fördelarna 
är att vi låter fler unga röster höras och att vi stärker demokratin. Det går också väl i linje med 
barnkonventionen. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang yrkade vi bifall till motionen. Då vårt yrkande avslogs 
reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 23 november 2022 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet 

Inger Fredriksson, Centerpartiet 

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet 

Bilaga C kommunstyrelsen 2022-11-23 § 168



2022-11-23 

Särskilt yttrande KS/2022:144 

Svar på motion om stärkt demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder  
Vi anser att motionen ska bifallas men eftersom jag inte kan yrka detta lämnar jag istället in 
ett särskilt yttrande och återkommer till ärendet när det kommer upp i kommunfullmäktige för 
avgörande. 

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

Bilaga D kommunstyrelsen 2022-11-23 § 168
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-16 
Vår beteckning 

KS/2022:144 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag – svar på motion om stärkt demokrati 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-10-17 
Vår beteckning 

KS/2022:144 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om Stärk demokratin – gör försök med sänkt 
rösträttsålder. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Katrineholms kommun ansöker om att få genomföra försök med sänkt rösträttsålder i 
valet till kommunfullmäktige 2026”. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det idag inte finns någon lagstiftning 
som möjliggör att genomföra valet till kommunfullmäktige 2026 med sänkt rösträttsålder. 

Ärendets handlingar 
 Motion om Stärk demokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder, 

2022-05-02 

Ärendebeskrivning 
Den svenska Demokratiutredningen (som motionären hänvisar till) är under beredning hos 
regeringskansliet och har inte utmynnat i någon lagstiftning. Det finns därför i dagsläget 
inga juridiska förutsättningar att genomföra valet till kommunfullmäktige 2026 med sänkt 
rösträttsålder. 

Flera riksdagsmotioner om sänkt rösträttsålder har inkommit den senaste mandatperioden 
och samtliga har avslagits med hänvisning till att Demokratiutredningen fortsatt är under 
beredning hos regeringskansliet. 

Demokratiutredningen uppskattar kostnaden för en kommun att genomföra försök med 
sänkt rösträttsålder till mellan 2–3 miljoner kronor. Hur detta ska finansieras framgår inte i 
utredningen. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-10-17 

Vår beteckning 

KS/2022:144 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, 
nämnd, revisorer, 
bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen anser att frågan behöver utredas ytterligare när lagstiftning 
finns på plats som tydliggör förutsättningarna för kommunen att genomföra val till 
kommunfullmäktige med sänkt rösträttsålder.  

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Nicklas Adamsson (MP) 



 

2022-05-02 

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun 
 

Stärk demokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder 
Förra året firade vi att Sverige till slut gav kvinnor rösträtt 1921, långt efter flera andra länder. Många 
hävdade att det inte var klokt. Detsamma gällde inför att tidigare omyndigförklarade skulle få rösta för 
första gången 1991. Trots att motståndet var stort då, är det ytterst få som skulle argumentera emot 
dessa gruppers rätt att rösta idag. Poängen är att demokratin måste utvecklas för att behålla sin 
legitimitet och relevans över tid.  

Vi hävdar ofta att vi är ett modernt land där alla får komma till tals. Tyvärr finns det många unga som 
ändå upplever att vuxenvärlden inte tar dem på allvar och ett tydligt exempel är svårigheten att 
rekrytera unga till partipolitiken. Sverige håller återigen på att hamna på efterkälken. När flera andra 
länder, regioner och kommuner i omvärlden har sänkt rösträttsåldern så bromsar Sverige.  

En väl fungerande demokrati förutsätter att olika grupper, inklusive de yngre, kan göra sin röst hörd. 
Vi anser att det är angeläget att öka de ungas inflytande i samhällsutvecklingen. Större representation 
och mångfald av synpunkter är bra.  

Ur ett internationellt perspektiv är 16 års rösträttsålder långt ifrån ovanligt. I länder som Österrike, 
Skottland, Malta, Argentina, Brasilien, Ecuador får 16-åringar rösta, så även i delar av USA, Tyskland 
och Estland. I vårt grannland Norge har en testverksamhet genomförts på lokal nivå. Erfarenheten från 
tex Österrike, som har 20 års erfarenhet av sänkt rösträttsålder, är mycket positiva. Det finns flera 
starka skäl till en sänkning: 

• Varannan ung person känner sig inte inkluderad i samhället och de flesta upplever att de inte 
har inflytande över det politiska beslutsfattandet. 

• Sverige har idag Europas högsta genomsnittsålder för förstagångsväljare - 20 år. Med en 
sänkning av rösträttsåldern till 16 år, skulle genomsnittet i stället vara 18 år. 

• En tydlig erfarenhet från Norges försöksverksamhet i lokala val är att 16 års rösträttsålder 
leder till högre valdeltagande även framöver. 

• Barnkonventionen är numera svensk lag. Enligt artikel 12 har barn rätt att höras i alla frågor 
som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. Att sänka 
rösträttsåldern tvingar beslutsfattare att lyssna på fler barn.  

• Det är ett starkt önskemål från många av Sveriges främsta barn- och ungdomsorganisationer, 
som representerar ungas röster. 

Testverksamhet i kommunen ett första steg 

Norge genomförde testverksamhet i lokala val och gjorde sedan en utvärdering av resultaten. 
Forskningen visade att det inte var några problem att låta 16-åringar rösta och att det dessutom inte 



påverkade valresultatet, något som talar mot invändningen att unga nödvändigtvis skulle rösta till 
exempel mer grönt eller vänster. En mycket positiv effekt för demokratin var också att sänkningen 
ledde till ett ökat valdeltagande även framöver. 

Den svenska Demokratiutredningen från 2016 föreslog att en försöksverksamhet med 16 års 
rösträttsålder bör genomföras vid lokala val. Därefter ska en vetenskaplig utvärdering göras, inför ett 
beslut på nationell nivå. Ett 20-tal kommuner har på olika sätt visat sig positiva till att delta i en 
försöksverksamhet. 

MP föreslår därför  

 

att  Katrineholms kommun ansöker om att få genomföra försök med sänkt rösträttsålder i 
valet till kommunfullmäktige 2026.  

 

För Miljöpartiet de Gröna i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

 

 



 

 

 

Katrineholm 2023-01-01 

 

Frågor om visselblåsarfunktionen som införts i kommunen 
till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) 
 

Utdrag ifrån kommunens hemsida och intranät. 

Katrineholm inför visselblåsarfunktion 
Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella 
missförhållanden i Katrineholms kommuns verksamheter. Nu införs en 
visselblåsarfunktion som är till för anställda, upphandlad verksamhet och andra inom 
kommunens verksamheter. 
En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt 
olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden 
som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller 
allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Katrineholms kommun. 

Visselblåsarfunktionen är till för anställda, upphandlad verksamhet och andra inom 
kommunens verksamheter. 

Så här fungerar visselblåsarfunktionen 

Visselblåsarfunktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter 
begångna av personer i ledande ställning och när ordinarie rapporteringsvägar inte 
är möjliga att använda. 

Exempel på allvarliga oegentligheter 

 Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och 
förfalskning 

 Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen 
 Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön 
 Sekretessbrott 
 Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer 
 Jäv i alla former av situationer 
 Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning 
 Försök att dölja något av ovanstående 



 
 
 
 
 
Hantering av anmälningar 
Inkomna anmälningar hanteras av kommunjuristen. Informationen omfattas av 
sekretess men är en allmän handling vilket innebär att delar som inte har med 
personers identitet att göra kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 
Endast kommunjuristen och de som tas in för att arbeta med anmälan (se rutinen) 
har möjlighet att ta del av den i sin helhet. Vid frånvaro eller förhinder ersätts 
kommunjuristen av utredare på kommunledningsförvaltningen.   

Om du väljer att inte lämna ditt namn kommer inte din identitet att eftersökas. Var 
dock medveten om att det försvårar utredningen om det inte finns någon att 
kontakta.  

Mer detaljerad information om visselblåsarfunktionen och rutinen för hur anmälningar 
hanteras finns på vårt intranät. Du kan alltid kontakta kommunjuristen på 
telefon 0150-57062 eller utredare på telefon 0150-57080 för mer information eller för 
att göra en anmälan muntligt. 

 

Svar via mail när jag frågar var vi kan hitta länken till visselblåsarsystemet: - Efter att 
kommunen bytte intranät månadsskiftet oktober/november så har informationstexten 
och grundlänken till visselblåsarfunktionen inte uppdaterats. 

 

Mina frågor till Johan Söderberg kommunstyrelsens ordförande 

1. Visste du om att visselblåsarlänken inte fungerade i höstas? 
2. Kommunen valde intern hantering av visselblåsarsystem, är det bra utifrån 

anonymitetssynpunkt? 
3. När börjar visselblåsarlänken fungera igen för personalen? 

 

Joha Frondelius  

Kristdemokraterna



 

Kommunerna med flest A-traktorer i Södermanlands län 

Kommun Antal 

Eskilstuna 371 (34) 

Nyköping 193 (33) 

Strängnäs 193 (50) 

Katrineholm 161 (47) 

Flen 96 (59) 

(parantes avser antal per 10 000 invånare)

- 



2023-01-04 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Fråga ställd till Kulturnämndens ordförande Cecilia Björk 
 
 
 
Fråga: 
 
Skolområdet Järven har fått ett nytt konstverk för 800.000kr.  
 

 
 
 
Vilka/vem bestämmer vilket konstverk som ska beställas? 
Vet den/de hur konstverket kommer att se ut innan beställning? 
 
  
 
Mica Vemic 
SD Katrineholm  
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Datum 

2023-01-04 
Vår beteckning 

  Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

      
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

      

Meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet 2022. 

Biståndstyp Antal Beslutsdatum Kommentar 

Kontaktfamilj 1 (pojke) 2021-10-21  

 

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 
nämndbeslut. 

Ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022 

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut 
Särskilt boende 
Upplysning: 12 beslut (8 kvinnor, 4 män) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 2 personer (1 kvinna, 1 man) har fått 
varsitt erbjudande. 

14 (9 kvinnor, 5 män) 

 

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut 
Bostad för vuxna 
Upplysning: 2 beslut (män) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 1 kvinna har fått 1 erbjudande. 1 
kvinna har ännu ej fått erbjudande. 

4 (2 kvinnor, 2 män) 

Biträde av kontaktperson 
Upplysning: 2 beslut (kvinnor) avser avbrott i verkställighet. 
2 kvinnor har fått varsitt erbjudande. 1 beslut (kvinna) kan 
inte verkställas pga. förändrat hälsotillstånd. 

3 (3 kvinnor) 
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Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2023-01-04 

Vår beteckning 

/Ärendebeteckning/ - 
/Ärendetyp/ 

 

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut 
Daglig verksamhet 
Upplysning: 7 beslut (3 kvinnor, 4 män) avser avbrott i 
verkställighet. 3 beslut (1 kvinna, 2 män) var verkställda vid 
rapporteringstillfället. 1 man har fått ett erbjudande. 

8 (4 kvinnor, 4 män) 

Ledsagarservice 
Upplysning: Har fått ett erbjudande. 

1 (1 kvinna) 

 

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL), 
socialpsykiatri 

Antal beslut 

Bostad 
Upplysning: Avser förhandsbesked. 

1 (1 man) 

Daglig verksamhet (socialpsykiatri) 
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Var verkställd vid 
rapporteringstillfället.  

1 (1 man) 

Kontaktperson (socialpsykiatri) 
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet. Har fått 1 nytt 
erbjudande. 

1 (1 kvinna) 

 

Granskningsrapport 

Region Sörmland har översänt Granskningsrapport – Samverkan kring utskrivningsklara 
patienter, 2022-12-14. 

 

 

 

  
 



12 januari 2023  

Liberalerna Katrineholm –  
www.katrineholm.liberalerna.se - facebook.com/LiberalernaKatrineholm

 

 

Interpellation ställd till: 
kommunstyrelsens ordförande  
Johan Söderberg  

 
Under pandemiåret 2020 inrättade regeringen ett bidrag till kommunerna för att höja 
kompetensen inom åldringsvården. Nu visare det sig enligt en granskning av 
Kommunalarbetarförbundet att stora delar av bidragen som utbetalats inte har 
använts utan återbetalats till staten. En av de kommuner som har återbetalt mest är 
Katrineholm som återbetalt 67% av tilldelat bidrag.  
Våra frågor är nu: 

- anser kommunstyrelsens ordförande att kompetens inom äldrevården är 
tillräckligt  

- hur och på vilket sätt prioriterar kommunstyrelsens ordförande 
kompetensutvecklingen  

- anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen har förmåga att höja 
personalens kompetens  

 
 
Björn Wahlund & Ewa Callhammar 
Liberalerna Katrineholm
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