
Trygghet & framtidstro
Kommunplan 2023-2026

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige





Underlag och utgångspunkter
• Socialdemokraternas och Moderaternas valprogram

• Kommunens vision och översiktsplan

• Andra lokala styrdokument

• FN:s Agenda 2030 och barnkonventionen

• Nationella mål och strategier (exempelvis kring jämställdhet och folkhälsa)

• Regionala mål och strategier (exempelvis kring näringsliv och miljö)



Innehåll i kommunplanen
Sju övergripande mål

• Tillväxt, bostäder & fler jobb

• Ökad trygghet & säkerhet

• Skola & utbildning för framtiden

• Trygg omsorg & vård

• Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

• Klimatsmart & hållbar kommun

• Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

För varje målområde beskrivs

• Vad som ska uppnås

• Uppdrag 

• Resultatmål 

• Koppling till Agenda 2030

Totalt innehåller kommunplanen 40 resultatmål och 120 uppdrag



Tillväxt, bostäder & fler 
jobb



Tillväxt, bostäder & fler jobb
Befolkningstillväxt och bostadsbyggande

Växande och breddat näringsliv

Ökad sysselsättning och egen försörjning

Totalt 14 uppdrag

• 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

 



Ökad trygghet & säkerhet



Ökad trygghet & säkerhet
Samverkan för ett tryggare samhälle

Trygga offentliga miljöer

Ökad trafiksäkerhet

Stärkt beredskap

Totalt 13 uppdrag

• 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

 



Skola & utbildning för 
framtiden



Skola & utbildning 
för framtiden
Skolutveckling med fokus på kunskaper

Goda lärmiljöer och möjligheter till stöd

Höjd utbildningsnivå genom komvux 
och högre studier

Totalt 17 uppdrag

• 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

 



Trygg omsorg & vård



Trygg omsorg 
& vård
God omsorg och livskvalitet

Plats för fler som behöver  
omsorg och vård

Sociala insatser för att minska 
utsatthet och utanförskap

Totalt 16 uppdrag

• 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

 



Attraktiva & hälsofrämjande 
livsmiljöer



Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer
Trivsamma och tillgängliga boende- och 
stadsmiljöer

Goda möjligheter till idrott och fysisk aktivitet

Ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv

Ett brett förebyggande folkhälsoarbete

Totalt 29 uppdrag

• 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

 



Klimatsmart & 
hållbar kommun



Klimatsmart & 
hållbar kommun

Begränsad klimatpåverkan

Levande skogar och landskap

Hållbart samhälle

Livskraftiga vatten

Totalt 20 uppdrag

• 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

 



Hållbart arbetsliv & 
effektiv organisation



Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Tryggad kompetensförsörjning och god 
arbetsmiljö

Effektiv och tillgänglig organisation

Totalt 11 uppdrag

• Högt medarbetarengagemang 

• Halverad sjukfrånvaro för kommunens 
medarbetare

• God tillgänglighet till service och bra bemötande 
i kontakt med kommunen

 



Vad händer framåt?
14 december Kommunstyrelsen behandlar kommunplanen

16 januari 2023 Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen

Februari 2023 Nämndernas planer med budget 2023 fastställs

Våren 2023 Indikatorer för uppföljning av resultatmålen fastställs av kommunstyrelsen

Maj/sept/mars Varje år uppföljning i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning

April/oktober Varje år underlag för planeringsdirektiv och övergripande plan med budget

Vintern 2024 Halvtidsuppföljning

Sommaren 2026 Heltidsuppföljning
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