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Vi sätter välfärden först.  
 
Vänsterpartiets planeringsdirektiv utgår från målet om en jämlik och jämställd kommun med 
en stark välfärd och en bra service till kommunens medborgare. 
 
Viktiga fokusområden är barn och ungdomar, vården och omsorgen, boende, personalen, 
integration och miljö. Dessa fokusområden lyfts genom de särskilda uppdrag som vi lägger 
på de olika nämnderna, förvaltningarna och bolagen. 
 
De ekonomiska ramarna som presenteras i planeringsdirektiven är preliminära med fokus på 
2020 då prognoserna för 2021 – 2022 är osäkra. 
 
Skattesatsen förblir oförändrad enligt Vänsterpartiets tidigare budgetförslag 22:18 kronor 
per skattekrona. 
 
Investeringsnivån är hög i kommunen och det kommer att behöva göras en noggrann 
genomgång för att inte investeringskostnaderna blir alltför höga. Därför återkommer vi i 
höst i Vänsterpartiets budgetförslag med vilka investeringar vi vill prioritera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övergripande driftsbudget 2020 Planeringsdirektiv 
 

  

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget 2020 

Nämnd/styrelse 2019 Vänsterpartiet 

Övergripande politisk ledning -12 271 -11 221 

Bildningsnämnden -838 787 -843 868 

Kommunstyrelsen  -181 982 -178 629 

varav Kommuncentrala -11 600 -12 190 

varav Kommunledningsförvaltningen -103 369 -102 865 

varav Näringsliv -6 004 -4 004 

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -58 009 -57 570 

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -2 000 

Kulturnämnden -37 638 -37 430 

Bygg- och miljönämnden -529 -529 

Service- och tekniknämnden -102 772 -101 838 

Socialnämnden -180 468 -190 501 

Viadidaktnämnden  -62 543 -59 601 

Vård- och omsorgsnämnden -711 875 -711 838 

Räddningstjänsten VSR -32 020 -32 810 

Kompensation för ökade löner 0 0 

Summa nämnder -2 160 885 -2 168 265 

Ökade kostnader lokaler -23 070 -43 923 

Löneuppräkning 0 -45 446 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 -615 

PO-påslag och semesterlöneskuld 91 245 94 059 

Pensioner -118 500 -121 100 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  12 538 12 538 

Kapitalkostnadsintäkter  67 712 71 590 

Avskrivningar  -67 825 -78 833 

Skatteintäkter 1 507 147 1 547 101 

Kommunalekonomisk utjämning 615 405 656 895 

Kommunal fastighetsavgift 63 790 65 632 

Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 13 286 

Statsbidrag flyktingkvot 18 075 9 931 

Statsbidrag för att minska segregation 5 000 0 

Summa finansiering 2 182 754 2 181 115 

TOTALT  21 869 12 851 
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,00% 0,56% 

 

 

 

 

 



Satsningar och särskilda uppdrag 

Kommunstyrelsen 

• 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.  

• Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. 

• Visstidsanställda med anställning som inte sträcker sig över ett år men som har anställningar 
som är terminsvisa eller som staplas på varandra ges rätt till ett friskvårdsbidrag. 

• Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och 
meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

• Påbörja en lönekartläggning under 2020 och arbeta aktivt med att minska löneklyftorna. 

• Inrätta ett integrationsråd. 

• Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen. 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie om parkeringshus i 
centralt läge söder om järnvägen. 

• 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 när trafikstrategin börjar 
implementeras. 

• På en lämplig plats eller platser anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka 
frukt, örter, bär och grönsaker. 

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

• Avskaffa anställningsformen allmän visstid. 

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

• Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangs bidrag så att vi får ett likvärdigt och 
inte godtyckligt system. 

• Riva upp beslutet om tiggeriförbud. 

 
 

 

 

 

 



Bildningsnämnden 

• 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. 
 

• Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och 
föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet. 
 

• Förstärka elevhälsan. 
 

• Utreda kostnaden för att Införa en avgiftsfri kulturskola. Återrapportering under 2020. 

 
Bygg och Miljönämnden 

• Vid bygglovsärenden Iaktta behovet av 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. 

• Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser. 

• Påbörja en översyn av gamla detaljplaner i centrala lägen med låg exploateringsgrad. 

 

Kultur och turismnämnden 

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

• Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens tätort och kransorter. 

• Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten i kommunen. 
 

 
Service och tekniknämnden 

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

• Planera för att återta städningen i kommunal regi. Återrapportering under 2020. 

• Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen. 

 

 



Socialnämnden 

• 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. 

Viadidaktnämnden 

• Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete genom bland 
annat verksamheten på ungdomstorget.  

• Återinföra projektet språkvänner. 
 

Vård och omsorgsnämnden 

• Projektera för försök med arbetstidsförkortning (sex timmars arbetsdag) under 2020. 

• 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 för finskspråkig eller flerspråkig äldreomsorg på 
ett av våra äldreboenden.  
 

• Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av personaltätheten.  
 

• Utreda och införa ett kommunalt bostadsbidrag för personer med habiliteringsersättning. 
 

• Behålla habiliteringsersättningen på den nuvarande nivån som beslutades i juni 2018 även 
vid uteblivet statligt bidrag. 

 

Särskilda uppdrag samtliga nämnder 

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

• Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar. 

• Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron. 

• Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder. 

KFAB  

Särskilda uppdrag 

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

 

 

 



Utdelningar 

Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar kvar i bolaget.  
(500 000SEK)  

Skatt  

Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.  
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Centerpartiets förslag till 

Planeringsförutsättningar 2020-2022 

23 april 2019 

Nytt ledarskap för Katrineholm –  

Centerpartiets kommunplan 2019-2022

Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor 
själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i 
Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull. 

Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att 
vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande 
generationer. Vi vill se en gemenskap där alla behövs. Därför behövs ett nytt ledarskap i 
Katrineholm, ett ledarskap som står för ökad frihet och jämställdhet, för minskad otrygghet 
och mot miljöförstöring. Ett ledarskap för medmänsklighet och öppenhet. 

Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under planperioden. 
Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger 
jobb och om vi får in alla i samhället. Den som är ny i Sverige och Katrineholm behöver veta 
hur svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Därför är 
starten en utbildning om detta. Språket är också viktigt. Här är samtal och sång en bra 
inkörsport. Snabb ingång i arbetslivet är en bra förutsättning för integrering i samhället. 

Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter 
berikar och föder idéer. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer. Det 
handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, ”vi-jobb”, 
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exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga 
arbetsmarknaden. 

Även med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till 
sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid 
givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan 
ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för 
pendlare. 

Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt. Temadagar i skolan om innovation, 
uppfinningar, trafik och odling kan bidra. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste 
förbättras. 
 
Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet 
vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en 
position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan 
genom bra studielokaler och teknik i framkant. 

Närodlad politik 
Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är 
närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst vet vilken omsorg som passar deras barn. 
Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan. Vi vill minska gruppstorlekarna för att 
ge lärare och elever mer arbetsro. 

Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. Vi vill se bättre betyg för 
Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de 
bästa förutsättningarna för att få ett jobb. Inom planperioden ska skolresultaten höjas. Det 
ska ske genom tidiga insatser när det gäller ”läsa-skriva-räkna” och kompetensutveckling. 
Skolan är hela samhällets ansvar. 
  
För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet – skolresultat, service 
och omvårdnad – ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga 
resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika 
önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne 
för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med. 
För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. 

I vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska 
vara självvald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och 
byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett ”Bertil-bo”, ett multihus, där 
förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för 
naturliga möten och gemenskap. 
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Landsbygd – Vi ser hela Katrineholm 
Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till. Demokratin måste stärkas genom att 
medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda 
och som kommuninvånare. 

En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna 
följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Att ge bidrag till enskilda 
vägar är en del i detta. Centerpartiet vill förändra principerna för kommunens vägbidrag, så 
att de följer Trafikverkets prioriteringar. Vi vill också att vägbidragen ska uppräknas. Center-
partiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden och vi vill 
landsbygdssäkra alla beslut. Denna inriktning ska inledas under planperioden. I satsningarna 
på landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att fortsätta utveckla de 
servicepunkter som startades under 2018. I dessa förenas kommersiell service med 
kommunens service enligt bygdens önskemål. Vi ser landsbygdsskolorna som resurser i 
bygden och avsätter medel som ersättning för detta. 

Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom 
och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även 
stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna. 

Mat och miljö  
Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha 
svenska krav på maten. Ingen dubbelmoral vid upphandlingen, utan lika villkor med så 
mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan 
bidra. Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens 
personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden 
mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. Mat är mer än något som ska hamna 
i magen. Mat är resultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden. 
Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling i staden, vid skolor och 
genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån. 

Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an klimat-
utmaningen. Centerpartiet vill ta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja 
avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Ett uppdrag ska därför läggas till Samhälls-
byggnadsförvaltningen för att tillsammans med KFAB genomföra en miljöutredning. När det 
gäller klimatet behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på 
energi och minska utsläppen av koldioxid.  

I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska 
brukas – inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia 
med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi 
vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det 
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värdefulla strövområdet. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna glädjas åt naturen och 
det öppna landskapet.  

Katrineholm mot 2022 
Centerpartiet anser att det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar 
tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi 
måste vårda för kommande generationer.  

Med ett Katrineholm som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och 
äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten, liksom det behövs bostäder. I 
planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor, ser vi möjligheterna att förverkliga 
”Bertil-bo”, ett multihus, där boende, äldreboende, skola och förskola kan samsas under 
samma tak.  Vi anser också att arbetsmiljön måste förbättras, så att de orimligt höga 
sjuktalen kan sjunka. Detta är en förutsättning för att kommunen ska lyckas att rekrytera och 
behålla personalen i framtiden. 

Kommunen står inför stora investeringar och utökning av verksamheten i en inte allt för 
avlägsen framtid, vilket den ekonomiska planeringen måste ta hänsyn till. 

Katrineholm 2020 
Centerpartiet anser att det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar 
tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi 
måste vårda för kommande generationer.  

Nytänk och samverkanslösningar krävs för att få skattemedlen att räcka längre. Vi anser att 
det är nödvändigt att satsa på kommunens personal och på arbetsmiljön för att få ner de 
höga sjuktalen.  

Den ekonomiska planeringen måste inrikta sig på att hitta en organisation som håller över 
tid och med prioritering av barn och äldre. Investeringar i förskolor, skolor, äldreboenden 
och gruppbostäder gör att övriga investeringar får stå tillbaka.  

Centerpartiet väljer därför att presentera några satsningar och områden som vi vill prioritera 
under kommande år och utifrån vad vi lovar väljarna i valet 2018. 

ÅTAGANDEN 

Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter 8  miljoner att 
använda för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. Syftet med satsningarna 
är att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten inom omsorgen.  

Centerpartiet satsar 3,5 miljon på strukturbidrag till kommunens landsbygdsskolor. 
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Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd 
genom att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Centerpartiet avsätter en miljon till Viadidakt för feriearbeten. 

Socialnämnden tilldelas ytterligare åtta miljoner i resursförstärkning för att på sikt kunna 
minska kostnader för försörjningsstöd och placeringar. 

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner.  

Då vi inte kan bedöma konsekvenserna av de besparingskrav som majoriteten beslutat om, 
räknar vi inte in dem i vårt förslag till driftsbudget förutom för kommunstyrelsen. 

Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer 
investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på 
landsbygden, men vi återkommer i höst med vårt förslag till investeringsbudget. 

Bilaga 1  Centerpartiets förslag till driftsbudget 
 

 



Övergripande driftsbudget 2020 med plan 2021 - 2022, Centerpartiets förslag

KF 181119
Tjänstemanna-
underlag Summa efter justeringar

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Justeringar Budget 2020 Plan Plan 
Nämnd/styrelse 2019 2020 efter justering 2021 2022
Övergripande politisk ledning -12 271 -11 221 -11 221 -11 221 -11 221
Bildningsnämnden -838 787 -852 868 -852 868 -861 697 -869 836
Kommunstyrelsen -181 982 -183 629 70 174 -113 455 -184 432 -184 432
varav Kommuncentrala -11 600 -12 190 -12 190 -12 190 -12 190
varav Kommunledningsförvaltningen -103 369 -102 865 2 600 -100 265 -103 668 -103 668
varav Näringsliv -6 004 -6 004 6 004 0 -6 004 -6 004
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -58 009 -59 570 59 570 0 -59 570 -59 570
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -3 000 2 000 -1 000 -3 000 -3 000
Kulturnämnden -37 638 -37 430 -37 430 -37 430 -37 430
Samhällsbyggnadsnämnd -529 -529 -60 000 -60 529 -529 -529
Service- och tekniknämnden -102 772 -103 538 -103 538 -103 538 -103 538
Socialnämnden -180 468 -177 501 -8 000 -185 501 -177 501 -177 501
Viadidaktnämnden -62 543 -58 585 -1 000 -59 585 -58 585 -58 585
Vård- och omsorgsnämnden -711 875 -699 838 -8 000 -707 838 -703 830 -708 883
Räddningstjänsten VSR -32 020 -32 020 -32 020 -32 020 -32 020
Kompensation för ökade löner 0 0 0 -45 446 -98 463
Summa nämnder -2 160 885 -2 157 159 -6 826 -2 163 985 -2 216 229 -2 282 438
Ökade kostnader lokaler -23 070 -43 923 3 000 -40 923 -79 669 -109 450
Löneuppräkning 0 -45 446 12 549 -32 897 -53 017 -56 431
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 -615 -615 -1 072 -1 529
PO-påslag och semesterlöneskuld 91 245 94 059 93 153 95 377 97 654
Pensioner -118 500 -121 100 -121 100 -122 200 -131 000
Intäkter Viadidakt-Vingåker 12 538 12 538 12 538 12 538 12 538
Kapitalkostnadsintäkter 67 712 71 590 71 590 71 590 71 590
Avskrivningar -67 825 -78 833 -78 833 -75 280 -80 677
Skatteintäkter 1 507 147 1 544 101 1 544 101 1 601 696 1 670 712
Kommunalekonomisk utjämning 615 405 656 895 656 895 675 762 680 278
Kommunal fastighetsavgift 63 790 65 632 65 632 65 632 65 632
Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 13 786 13 786 13 436 13 436
Statsbidrag flyktingkvot 18 075 9 931 9 931 0 0
Statsbidrag för att minska segregation 5 000 0 0 0 0
Summa finansiering 2 182 754 2 178 615 15 549 2 193 258 2 206 656 2 235 628
TOTALT 21 869 21 457 29 274 -9 572 -46 810
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,00% 0,94% 1,29% -0,41% -1,94%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 863 22 766 22 766 23 431 24 166
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