
Kallelse

Kommunledningsförvaltningen 2021-08-27

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige

Tid 2021-08-30 klockan 18:00

Plats Tallåsaulan, Läroverksgatan 1 Katrineholm

Allmänhetens fråga

Nr
Ärende Beteckning

1 Protokollsjustering

2 Sammanträdets laga tillkomst

3 Meddelande gällande förtroendevald

4 Entledigande och val av ersättare i 
bildningsnämnden (Nytillkommet)

KS/2018:478

5 Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman vid 
Nyköpings tingsrätt

KS/2018:489

6 Revidering av Reglemente för gemensamma 
patientnämnden

KS/2021:141

7 Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet 
RAR i Sörmland

KS/2021:200

8 Fastställande av 2022 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

KS/2021:201

9 Svar på interpellation om förebyggande arbete för 
barn (Bordlagd från juni sammanträdet)

KS/2021:95

10 Interpellation med svar om mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld samt arbete mot 
prostitution (Bordlagd från juni sammanträdet)

KS/2021:171

11 Fråga om stöd till DUD (Drag Utan Drog) KS/2021:273

12 Meddelande - Halvtidsuppföljning kommunplan 
2019-2022

KS/2021:177

13 Meddelande - Hållbarhetsrapport 2020, 
Katrineholms kommun

KS/2021:206

14 (Ny) Interpellation om att agera för att öppna Julita 
gård (Nytillkommet)

KS/2021:277

15 Motion om temaparker/lekparker (Nytillkommet) KS/2021:276

Torgerd Jansson
Ordförande
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Datum

2021-07-06
Vår beteckningKommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

     
Handläggare telefon

 
Handläggare e-post

     

Meddelande gällande förtroendevald

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med 
den 1 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Katrineholm

Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna

Ny ledamot: Linda Rosenlund

Ny ersättare: Katarina Rosenlund-Svensson

Avgående ledamot: Göran Dahlström
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Datum

2021-08-27
Vår beteckning

KS/2018:478 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Petri Henriksson (L) som ersättare i bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Banu Arslan (L) som ersättare i bildningsnämnden till och 

med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Petri Henriksson (L) har låtit meddela genom Liberalernas gruppledare att han vill bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Liberalerna nominerar 
Banu Arslan (L) som ny ersättare i bildningsnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Petri Henriksson

Banu Arslan

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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Datum

2021-08-13
Vår beteckning

KS/2018:489 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman vid 
Nyköpings tingsrätt

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Pat Werner från uppdraget som nämndeman 

vid Nyköpings tingsrätt.
2. Kommunfullmäktige väljer Fredrik Malmström till nämndeman till och med 2023-12-31

Sammanfattning av ärendet
Pat Werner har i skrivelse daterad 9 augusti 2021 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 
som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt. Socialdemokraterna nominerar Fredrik 
Malmström som ny nämndeman.

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:

Pat Werner

Fredrik Malmström

Nyköpings tingsrätt

Troman

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-06-16 1 (1)

§ 112 KS/2021:141  003

Revidering av Reglemente för gemensamma 
patientnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige i Sörmland har antagit revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden. Revideringen består i ett tillägg i § 6 angående möjlighet för nämnden 
och utskottet att sammanträda med ledamöter och deltagare närvarande på distans.

Paragraf 7 saknas i reglementet och kommer korrigeras av Region Sörmland i efterhand.

Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2022.

Region Sörmland har beslutat om förlängning av beslutet gällande distansdeltagande vid 
nämndsammanträden till och med den 31 december 2021.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17

 Regionfullmäktiges beslut § 14, 2021-04-27

 Förslag till reglemente för gemensamma patientnämnden 

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).

Beslutet skickas till:

Akten
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Datum

2021-05-17
Vår beteckning

KS/2021:141 - 003Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av reglemente 
för gemensamma patientnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige i Sörmland har antagit revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden. Revideringen består i ett tillägg i § 6 angående möjlighet för nämnden och 
utskottet att sammanträda med ledamöter och deltagare närvarande på distans.

Paragraf 7 saknas i reglementet och kommer korrigeras av Region Sörmland i efterhand.

Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2022.

Region Sörmland har beslutat om förlängning av beslutet gällande distansdeltagande vid 
nämndsammanträden till och med den 31 december 2021.

Ärendets handlingar
 Regionfullmäktiges beslut § 14, 2021-04-27

 Förslag till reglemente för gemensamma patientnämnden 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akt
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§ 14/21  Digitala sammanträden i fullmäktige, 
styrelsen och nämnder 

 

Diarienummer: RS-LED21-0950 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Regionstyrelsen 2021-04-13 § 71/21 

2 Regionfullmäktige 2021-04-27 § 14/21 

Regionfullmäktiges beslut 

 

1. Den reviderade arbetsordningen för regionfullmäktige antas. 

 
2. De reviderade reglementena för regionstyrelsen, regionala 

utvecklingsnämnden, nämnden för kultur, utbildning och 

friluftsverksamhet och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och 

Dammsdalskolan antas och börjar gälla från och med den 1 juli 2021. 

 

3. De reviderade reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 

samt för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och 

vård antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2022. 

 

Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om 

revidering av reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 

samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. 

 

4. Fullmäktiges beslut § 116/20, avseende gemensam patientnämnd i 

Sörmlands län samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 

förlängs till och med den 31 december 2021. 

 

5. I regionstyrelsens och nämndernas reviderade reglementen ska den 

tillkommande meningen om presidiets närvaro vara ”Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 

sammanträdeslokal”. 

 

 

Reservationer 

Kristdemokraterna: Juha Frondelius och Marian Loley 

Liberalerna: Eva Callhammar och Christer Kax Sundberg 

Moderaterna: Magnus Leivik och Ingrid Jerneborg Glimne 
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Yrkanden 

Mattias Claesson (C), Anton Berglund (SD), Åsa Kratz (S), Leif Lindström (S), 

Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Magnus Leivik (M) yrkar bifall till eget yrkande i regionstyrelsen den 13 april 

2021, § 71/21: I de reviderade dokumenten ska den tillkommande bestämmelsen 

vara: ”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att 

sammanträdet genomförs helt eller delvis digitalt.” 

 

Lotta Back (V), Juha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Tommy Fogelberg 

(V), Filip Rundström (M), Petter Söderblom (M), Christer Kax Sundberg (L), 

Ingrid Jerneborg Glimne (M) yrkar bifall till Magnus Leiviks (M) yrkande. 

 

Mattias Claesson (C), Åsa Kratz (S) yrkar avslag på Leiviks (M) yrkande. 

Proposition 

Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition 

och finner att det bifalls. 

 

Ordförande ställer tilläggsförslag från Magnus Leivik (M) under proposition och 

finner att det avslås. 

Ärendet 

I september 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin, fattade 

regionfullmäktige ett tillfälligt beslut, § 116/20, om möjlighet till 

distansdeltagande i styrelse och nämnder till och med den 31 december 2020. 

Regionstyrelsen gavs samtidigt befogenhet att förlänga tidsperioden till och med 

den 30 juni 2021, vilket regionstyrelsen sedan i § 262/20 beslutade att genomföra. 

En användning av möjligheten att delta på distans bedömdes utgöra en del av 

regionens arbete med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar 

att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). 

 

Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har gett tjänstemanna-

organisationen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra 

samtliga politiska sammanträden på distans med hänsyn tagen såväl till juridik, 

informationssäkerhet, teknik och kompetens. Arbetsgruppen har tagit fram förslag 

på lämplig digital plattform där juridiska krav och informationssäkerhetskrav 

uppfylls så långt det är möjligt. Nämnda förslag redovisar också teknik- och 

hårdvarukrav, identifierade behov av informationsinsatser samt beräknade 

resurser. Det kan konstateras att det är att föredra att mötena genomförs antingen 

helt digitalt alternativt helt fysiskt, det vill säga inte i en blandad form.  

 

Förslagsvis ska digitala politiska sammanträden kunna genomföras även på längre 

sikt vid extraordinära händelser/situationer och inte bara under rådande pandemi. 

I syfte att skapa långsiktigt hållbara former för digitala politiska sammanträden 
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föreslås att bestämmelser om distanssammanträden införs i fullmäktiges 

arbetsordning samt i nämndernas reglementen. 

 

Region Sörmland är värd för patientnämnden och nämnden för samverkan kring 

socialtjänst, som är gemensamma med de sörmländska kommunerna. Nämnderna 

har under pandemin genomfört sammanträden med deltagare på distans med stöd 

av regionfullmäktiges beslut § 116/20. Samma former för digitala sammanträden 

som föreslås gälla för regionens egna nämnder, föreslås också införas dessa 

nämnders reglementen. Beslut angående reglementen för gemensamma nämnder 

gäller under förutsättning att samtliga huvudmän fattar likalydande beslut. 

Regionfullmäktige föreslås rekommendera länets kommunfullmäktige att fatta 

likalydande beslut. 

 

För att ge länets kommunfullmäktige tid att besluta om reglementesändringarna 

föreslås regionfullmäktige besluta att förlänga beslutet § 116/20 om tidsbegränsad 

möjlighet att genomföra sammanträden med deltagare på distans, avseende 

patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, till och 

med den 31 december 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-04-13, § 71/21 

Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-09-15, § 116/20 

Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-12-08 § 262/20 

Rapport om digital plattform för sammanträden i fullmäktige, styrelse  

och nämnder 

Föreslagen revidering – Arbetsordning för regionfullmäktige 

Föreslagen revidering – Reglemente för regionstyrelsen 

Föreslagen revidering – Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för kultur, utbildning  

och friluftsverksamhet 

Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri 

och Dammsdalskolan 

Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma patientnämnden 

Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma nämnden för samverkan 

kring socialtjänst och vård 
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Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 

Jan Grönlund, regiondirektör  

Caroline Dexfalk, chefsjurist 

Eva Andrén, chef staben för demokrati och insyn 

Nämndsekreterarna, staben för demokrati och insyn 

Anna Ericson, controller för styrande dokument 

Akten 
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands 
län 
Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera 
Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, 
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam 
patientnämnd bildats. 
 
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning  
 
Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot 
hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 
lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom 
hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 
vårdgivaren.  
 
Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den 
information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i 
hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 
2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,   
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.  
 
Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål 
och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på 
riskområden och hinder för utveckling av vården. 
 
Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av 
stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller 
enligt smittskyddslagen (2004:168). 
 
§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera 
 
Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de 
bestämmelser som gäller inom regionen. 
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Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande 
som beslutar om hälso- och sjukvård. 
 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 
 
För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från 
huvudmännens organ och dess tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar 
och den hjälp som nämnden behöver. 
 
Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens 
personal. 
 
Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 
 
§ 3 Sammansättning och mandat 
 
Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre 
och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig 
ersättare. 
 
Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna 
utser 2:a vice ordförande.  
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året 
efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 
 
Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två 
vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en 
från kommunerna. 
 
§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 
 
Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, 
ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in 
ersättare. 
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Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, 
fullgör denne tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas. 
 
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten. 
 
§ 5 Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 
 
§ 6 Sammanträden 
 
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock 
minst fyra sammanträden per år. 
 
Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, 
dock minst sex sammanträden per år. 
 
Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer, 
sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, 
utlyst sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med 
vice ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med 
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med 
villkoren i detta stycke. 
 
§ 8 Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
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Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 
  SID 4(4) 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till 
respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 
 
§ 9 Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
§ 10 Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
§ 11 Delgivning 
 
Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som 
nämnden bestämmer. 
 
§ 12 Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, 
försedda med kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller särskilt 
utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan ordning för 
undertecknande av handlingar. 
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§ 113 KS/2021:200  041

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 
för 2020, och beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt 
lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2020 
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt 
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets 
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till 
medlemmarna.

Resultatet för 2020 uppgår till 2,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett 
budgeterat överskott om 1 miljon kronor. Avvikelsen mot budget förklaras främst av 
högre intäkter.

I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna, i huvudsak, efterlever 
väsentlighetsprincipen samt att resultatet delvis är förenligt med uppställda finansiella 
och verksamhetsmässiga mål.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till förbundet:

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

 Avseende årsredovisningen för 2021 rekommenderas att budget och 
utfall för förbundet som helhet kommenteras samt även budget och 
utfall per insats/aktivitet.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-07

 Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 
2021-03-12

 Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet RAR i Sörmland

 Revisionsberättelse för år 2020



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-06-16 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG AB, 
2021-03-29

Beslutet skickas till:

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-06-07
Vår beteckning

KS/2021:200 - 041Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Samordningsförbundet RAR i 
Sörmlands årsredovisning för 2020, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda 
ledamöterna samt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2020 jämte 
revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt förbundsordningen ska 
samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets verksamhet. 
Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till medlemmarna.

Resultatet för 2020 uppgår till 2,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett budgeterat 
överskott om 1 miljon kronor. Avvikelsen mot budget förklaras främst av högre intäkter.

I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna, i huvudsak, efterlever 
väsentlighetsprincipen samt att resultatet delvis är förenligt med uppställda finansiella och 
verksamhetsmässiga mål.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till förbundet:

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

 Avseende årsredovisningen för 2021 rekommenderas att budget och utfall för 
förbundet som helhet kommenteras samt även budget och utfall per insats/aktivitet.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-06-07

Vår beteckning

KS/2021:200 - 041

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 2021-03-12

 Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet RAR i Sörmland

 Revisionsberättelse för år 2020

 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG AB, 2021-03-29

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet RAR Sörmland

Akt
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PROTOKOLL  
 

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 
 
 

Datum: 2021-03-12 kl. 13.00 – 15.00 
 

Plats: Teams  
 
 
 
Ordinarie ledamöter 

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Jacob Sandgren Region Sörmland X  

Ingrid Jerneborg Glimne        Gnesta kommun X  

Ulrica Truedsson Katrineholm kommun X  

Maria Svensson Eskilstuna kommun X  

Linus Fogel Oxelösunds kommun X  

Robert Skoglund Vingåkers kommun X  

Helena Koch Trosa kommun X  

Maj-Britt Magnusson Strängnäs kommun X  

Daniel Ljungkvist  Flens kommun X  

Sofia Amloh Nyköpings kommun X  

Mats Karlsson Arbetsförmedlingen X  

Oleg Kosovic Försäkringskassan X  

 
Ersättare  

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Michael Swedberg  Region Sörmland X  

Harke Steenbergen Gnesta kommun   X 

Birgitta Carlheim Gyllensköld Katrineholms kommun X  

Mikael Edlund Eskilstuna kommun  X 

Patrik Renfors Oxelösunds kommun X  

Irene Sandqvist  Vingåkers kommun X  

Anders Lindblad  Trosa kommun  X 

Mikael Lagergren Strängnäs kommun X  

Hans Åfeldt Flens kommun  X 

Marjo Gustafsson Nyköpings kommun X  

Nicklas Lantz Arbetsförmedlingen  X 

Åsa Brodd Försäkringskassan  X 
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§ 10 Mötets öppnande 
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 
 

§ 11 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 12 Val av protokolljusterare 
Sofia Amloh valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 13 Information  
 
Från förbundschefen 
Samordningsförbundet har anlitat forskningschef Charlotte Liebak Hansen från Vaeksthusets 
forskningscenter i Danmark för en föreläsning i progressionsverktyget BIP. BIP-projektet studerade 
under åren 2011-2016 cirka 4000 arbetslösa i Danmark och är internationellt sett den största studien 
som tittat på vilka faktorer som leder till arbete.  
 
Förbundschefen skickar ut inbjudan till styrelsen, som är den 11 maj, på teams.   
 
Från NNS 
NNS följer utvecklingen av BIP. Ett avtal håller på att tas fram mellan Hallands samordningsförbund 
och NNS om att utbilda intresserade förbund i verktyget.   
 
NNS följer också utvecklingen av SUS. Uppföljningssystemet är inte särskilt användarvänligt och 
Försäkringskassan arbetar för en utveckling till något bättre.   
 
Mål och inriktningsplan 
Ordförande går igenom föreslagen Mål och inriktningsplan för år 2022-2026, rubrik för rubrik.  
Alla får lämna synpunkter, vilka noteras och arbetsutskottet diskuterar detta på sitt nästa möte. Mål 
och inriktningsplan 2022-2026 kommer efter detta att skickas ut till medlemmarnas representanter 
på medlemsmötet den 23 april.   
 
Samarbete RAR LSG  
Ett utkast med två förslag på hur LSG och RAR kan samverka har skickats ut till styrelsen. De får i 
uppgift av ordförande att ta hem utkastet till sina organisationer för synpunkter. 
Samma process pågår i LSG. 

 
Ekonomisk redovisning  
Tobias Mård, ekonom, gick igenom budgeten för 2021. Fokus låg på det egna kapitalet som var ca 5,6 
miljoner kr i ingången av 2021 och prognos för utgången av 2021 är ca 1,3 miljoner kr.  
 
ESF  
Kenny Sjöberg, ESF-strateg redogjorde för den planering som lagts upp för de förstudier som 
förbundet blivit beviljade av Europeiska socialfonden. Möten kommer att ske med nyckelpersoner 
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från kommunerna, Arbetsförmedlingen, Regionen och Försäkringskassan som sedan kommer att 
ligga till grund för projektansökningar. 
 
 
§ 14 Årsredovisningen 
Staten anlitar KPMG, Region Sörmland och kommunerna använder sig av en lekmannarevisor.  KPMG 
har lämnat några mindre synpunkter inför styrelsemötet. De har ännu inte lämnat någon 
granskningsrapport.  
 
Årsredovisningen kommer att lämnas i receptionen på regionkansliet för påskrift, därefter skickas 
den runt till de styrelsemedlemmar som på grund av rådande restriktioner ej tar sig till Nyköping.   
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna 2020 årsredovisning. 
 
 
§ 15 Steg för steg, Gnesta kommun 
Projektägare Gnesta kommun. Samverkanspart Arbetsförmedlingen. 
 
Beslut: Full finansiering beviljas, 2 250 000 kr. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 17 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 

 

Vid protokollet 

Charlotta Skålén 
Förbundschef   

 

Justeras 

 

Jacob Sandgren  Sofia Amloh 
Ordförande   Ledamot 
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§ 114 KS/2021:201  042

Fastställande av 2022 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för år 
2022 samt att kommunens medlemsinsats på 461 341 kronor beaktas i kommande 
budgetprocess för 2022.

Sammanfattning av ärendet

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

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos 
medlemskommunerna rörande fastställande av 2022 års budget. Budgeten följer 
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för år 2022 är sammanlagt 
16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2021.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 461 341 kronor. Summan 
är, liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 
1 november 2020.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-07

 Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland

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

2021-06-07
Vår beteckning

KS/2021:201 - 042Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Fastställande av 2022 års budget för 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR i 
Sörmlands budget för år 2022 samt att kommunens medlemsinsats på 461 341 kronor 
beaktas i kommande budgetprocess för 2022.

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

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos medlemskommunerna 
rörande fastställande av 2022 års budget. Budgeten följer samma fördelningsprinciper som 
tidigare. Förbundets budget för år 2022 är sammanlagt 16 000 000 kronor, det vill säga 
samma nivå som för 2021.

För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 461 341 kronor. Summan är, 
liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den 1 
november 2020.

Ärendets handlingar
 Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Akt

Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen



 

 
 

 
 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 
kontakt@rarsormland.se  •  www.rarsormland.se   1 
 

  
 

Till samordningsförbundets medlemmar – fullmäktige eller motsvarande 
 
Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 
Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 23 april 2021 för att presentera 
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget. 
Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, 
samma nivå som 2021. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, 
som tidigare år till respektive medlem. 
Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2022 ska uppgå till 16 
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2022 i 
enlighet med nedanstående tabell. 
 

 
 
 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
 
 
 
Charlotta Skålén  
Förbundschef 
 

Antal inv Andel kr/år 2022 kr/kvartal

Huvudman

Vingåker 5102 2,94% 117 694 29 423

Gnesta 6453 3,72% 148 859 37 215

Nyköping 32614 18,81% 752 346 188 086

Oxelösund 6461 3,73% 149 044 37 261

Flen 8941 5,16% 206 253 51 563

Katrineholm 19999 11,53% 461 341 115 335

Eskilstuna 64457 37,17% 1 486 906 371 726

Strängnäs 21396 12,34% 493 567 123 392

Trosa 7976 4,60% 183 992 45 998

Summa kommuner 173 399 100% 4 000 000 1 000 000

Kommuner 25% 4 000 000 1 000 000

Region Sörmland 25% 4 000 000 1 000 000

Staten 50% 8 000 000 2 000 000

Totalt 16 000 000 4 000 000

Fördelning av 

medlemsinsatser per inv 

16-64 år (per 1 nov 2020 

SCB).
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Interpellation till Socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S) 

Om förebyggande arbete för barn
Antalet orosanmälningar har haft en dramatisk ökning i Katrineholms kommun. 
Orosanmälningarna är av skiftande karaktär, men som jag uppfattar det är det 
särskilt två områden som ökar. Den ena gruppen är barn som lever i olämpliga 
miljöer i form av missbrukande föräldrar eller att det förekommer våld i 
hemmet. Det andra området är barn som är kriminella.

Ökningen kan bero på att det faktiska antalet utsatta barn har ökat eller att 
anmälningsbenägenheten har ökat. Oavsett orsak är det barn som far illa. 
Socialförvaltningen möter det ökade antalet orosanmälningar med olika typer 
av åtgärder. Det handlar om effektivare organisation, förbättrad handläggning 
och möjligen flera handläggare. Problemet är att insatserna till största delen är 
reaktiva, det har redan hänt.

Den bästa vore är om problemet/brottet aldrig inträffar.  Därför är allt 
förebyggande arbete av stort värde. 

Min fråga till Socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S) är:

Hur tänker kommunen utveckla det förebyggande arbetet med målet att 
färre barn ska fara illa?

Katrineholm 2021-03-17

Anders Gölevik, Centerpartiet

 



Svar på interpellation om förebyggande arbete för barn

Antalet orosanmälningar till socialförvaltningen i Katrineholm har ökat de senaste åren. 
Framförallt handlar det om våld i hemmet och barn- och ungdomar med kriminalitet. 

Mycket av socialtjänstens arbete handlar om att hantera akuta ärenden. När en 
orosanmälan gällande exempelvis barn som blivit utsatta för våld i hemmet inkommer måste 
socialtjänsten agera akut, och ofta har socialtjänsten ingen tidigare kännedom om familjen. 
Det vill säga att det är svårt att rikta det förbyggande arbetet och det är svårt att mäta 
effekterna av det förebyggande arbete som görs idag.

Förebyggande arbete som görs idag: 

Inom socialförvaltningens öppenvård arbetas det med förbyggande arbete för att barn inte 
ska riskera att fara illa. Den mest förbyggande verksamheten är Familjecentralen i 
Nävertorp. Där gör bland annat socialförvaltningens familjestödjare och en BVC sköterska 
gemensamma hembesök hos familjer med ett nyfött barn. Under hembesöket informerar 
familjestödjaren om viket stöd som finns inom socialförvaltningen. Dessa hembesök har lett 
till att socialtjänsten avdramatiseras och föräldrarna kontaktar familjestödjaren tidigt när det 
önskar stöd. Dessa hembesök kan dock bara genomföras hos föräldrar som bor inom 
Nävertorps området. Dock har alla föräldrar i kommunen möjlighet att få stöd av 
familjestödjaren. Familjecentralen har även kontinuerliga föräldrastödgrupper och 
kulturanpassade föräldrastödsprogram. Socialförvaltningens familjestödjare är ofta med i 
öppna förskolan för att fånga upp eventuella frågor eller behov av stöd.

Socialförvaltningen har även öppna barngrupper för barn som levt med missbruk i familjen. 
Dit kan föräldrar själva ansöka utan att ha genomgått en utredning på socialförvaltningen. 
Många barn uppmärksammas genom tät intern samverkan med socialförvaltningens 
missbruksvård, Mercur

Socialförvaltningens förebyggande arbete riktat mot ungdomar görs genom 
ungdomsbehandlarnas arbete,  dels genom den fältande verksamheten, att de finns där 
ungdomarna finns och skapar förtroende hos ungdomarna. Ungdomsbehandlarna genomför 
kontinuerlig samverkan med skolorna i Katrineholm. Det har dagliga konsultationer med 
skolpersonal. De genomför kontinuerliga utbildningar till skolpersonal gällande tidig 
upptäckt av alkohol- och droganvändning. Ungdomsbehandlarna är också aktiva i arbetet 
med Lyckliga gatorna vilket är en verksamhet för att alla barn och unga i Katrineholm ska ha 
möjlighet att delta i en fritidsaktivitet.

Socialförvaltningens kurator på ungdomsmottagningen har ca 40 pågående stödsamtal med 
ungdomar varje månad, och ca 500 samtal per år med ungdomarna som själva har ringt för 



att få stöd. Samtalen handlar om allt ifrån relationer, psykisk ohälsa, partnervåld och sex- 
och samlevnad.

Mycket av det förebyggande arbetet idag görs även i olika samverkansformer, på individnivå, 
inom kommunen och länsövergripande. 

Så hur ska det förebyggande arbetet utvecklas för att färre barn ska fara illa?

Jag tycker det är viktigt att påpeka att de insatser som socialförvaltningen ger barn som far 
illa och deras familjer också är förebyggande för att förhindra att barnet fortsätter fara illa. 
Socialförvaltningen har satsat på att bredda insatserna och följer kontinuerligt upp att de 
håller god kvalitet. 

I förslaget till ny socialtjänstlag står att socialtjänsten ska arbeta mer förbyggande, men då 
det inte kommer tillkomma mer resurser för detta arbete, kommer det behöva göras ett 
långsiktigt arbete. Socialförvaltningen i Katrineholm måste fortsätta att hantera ärenden där 
barn far illa samtidigt som det tar lång tid att se effekterna av det förebyggande sociala 
arbetet.

Jag är övertygad att socialförvaltningens förebyggande arbete gör att färre barn far illa men 
min bedömning är att vi är beroende av att andra myndigheter och instanser också arbetar 
mer förebyggande. Socialförvaltningen kan inte själva axla detta arbete. Jag ställer mig 
positiv till mer samverkan och samarbete för att utveckla det förebyggande arbetet för att 
färre barn i Katrineholm ska fara illa.

2021-05-04

Marie- Louise Karlsson (S)

Socialnämndens ordförande



Interpellation till Socialnämndens ordförande 
2021 – 05 - 17

 

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt arbete mot prostitution
I februari 2020 lämnade Liberalerna till Socialnämnden in ett ledamotsinitiativ med 
uppmaning om att upprätta en handlingsplan mot prostitution. En plan som skulle beskriva 
både det förebyggande arbetet såväl som arbetet för att hjälpa personer ut ur eventuell 
prostitution. 

Bakgrunden till initiativet var att enligt polisens prostitutionsgrupp hade allt mer av 
prostitutionen flyttat från storstäder till mindre städer samtidigt som allt fler unga drogs in i 
det som kallas för “Sugadating” Med anledning av detta gjorde Sveriges radio en 
genomgång av hur arbete mot prostitution såg ut bland ett antal av landets Sverige 
kommuner. Ett stort antal kommuner saknade ett dokumenterat arbetssätt så även 
Katrineholm.

Initiativet avslogs vid Socialnämndens möte i augusti 2020 med motiveringen att 
“Socialnämnden har en plan mot mäns våld mot kvinnor och denna plan följer regeringens 
nationella strategi. Målgruppen som ledamotsinitiativet berör omfattas redan av de uppdrag 
som framgår av socialtjänstlagen samt den handlingsplan som finns beträffande våld i nära 
relation.”

Socialnämnden behandlade vid sitt möte i april i år en uppdatering av planerna “Mäns våld 
mot kvinnor” samt “Hedersrelaterat våld och förtryck” inte i någon av dessa planer berörs 
prostitution. Båda dessa planer brister även i konkretisering för de områden som planerna 
säger sig avse. Beslutet i nämnden blev att godkänna de båda planerna trots den kritik som 
Liberalerna framförde och som dokumenterades med ett särskilt yttrande.

Jag har utifrån detta följande frågor till Ordföranden i Socialnämnden:

- På vilket sätt kommer ordförande att verka för att de för kommunen relevanta delarna 
i regeringens “Handlingsplan mot prostitution och människohandel” 2018-02-08 nr 
II:1 arbetas in i och konkretiseras i kommunens handlingsplaner mot våld?

- Vad ska ordförande göra för att kommunens handlingsplaner mot våld ska bli 
konkreta och kunna utgöra ett “arbetsredskap” för de som arbetar med eller som 
behöver stöd i mötet med våldsusatta eller våldsutövare?

- Efter vårens diskussion om kvinnovåld, hur ser ordföranden på de problem som lyfts 
och vad ser ordförande att behöver göras på kort sikt?

Ewa Callhamma, Liberalerna



Svar på interpellation om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt arbete mot prostitution. 

- På vilket sätt kommer ordförande att verka för att de för kommunen relevanta delarna 
i regeringens “Handlingsplan mot prostitution och människohandel” 2018-02-08 nr II:1 
arbetas in i och konkretiseras i kommunens handlingsplaner mot våld?

Vid förarbetet till handlingsplanerna valdes att inte inkludera prostitution då det inte bedöms 
inbegripas inom ramen för begreppet ”nära relation”. Dock är Socialförvaltningens arbete mot 
prostitution under utveckling och målet är att riktlinjer kring Socialförvaltningens arbete mot 
prostitution och människohandel ska utformas under hösten/vintern 2021/2022.

- Vad ska ordförande göra för att kommunens handlingsplaner mot våld ska bli 
konkreta och kunna utgöra ett “arbetsredskap” för de som arbetar med eller som 
behöver stöd i mötet med våldsutsatta eller våldsutövare?

De handlingsplaner som uppdaterades och godkändes i socialnämnden i april berör enbart 
socialförvaltningen arbete mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld. I de handlingsplanerna 
finns tydliga resultatmål med aktiviteter, vem som är ansvarig och när det ska vara klart.

Det har skrivits en kommunövergripande handlingsplan som kommer komma upp till Socialnämnden 
som inkluderar övriga förvaltningar i kommunen och som kommer gå ut på remiss till övriga 
förvaltningar. I den handlingsplanen finns även där resultatmål och aktiviteter som är kopplade till 
respektive förvaltningen.

- Efter vårens diskussion om kvinnovåld, hur ser ordföranden på de problem som lyfts 
och vad ser ordförande att behöver göras på kort sikt?

Socialnämnden arbetar dagligen och aktivt med de som drabbas av våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld. Vi skyddar våldsutsatta och barn genom att placera dem i skyddade boenden. 
Vi samarbetar med polisen i de allra svåraste fallen för att minimera risken att de ska upptäckas. Vi 
samarbetar med andra kommuner i de fall de våldsutsatta inte kan flytta tillbaka till kommunen. 
Socialförvaltningen samverkar med kvinnojouren, ungdomsmottagningen, regionen (representanter 
från akuten, vårdcentralerna och psykiatrin), polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, 
skatteverket, brottsofferjouren, arbetsförmedlingen, SESAM (Centrum för sexuellt våldsutsatta) 
mottagningen och länsstyrelsen. 

Men om det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet ska uppnås, att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra, är det långsiktiga arbetet minst lika viktigt. Att arbeta preventivt för att förebygga mäns 
våld mot kvinnor kräver att alla i hela kommunen hjälps åt och bidrar.

Marie-Louise Karlsson (S)  



Fråga till kommunstyrelsens ordförande-Stöd till DUD (Drag Utan Drog)

Vi har i Katrineholms Kurirens rapportering kunnat ta del av att DUD, Drag utan Drog, 

befinner sig i en ekonomisk kris på grund av pandemin. Det vore ett oerhört hårt slag mot 

Katrineholm och kulturlivet i kommunen om DUD tvingades lägga ned sin verksamhet. De är 

och har varit ett fantastiskt stöd på kultur- och musikscenen i Katrineholm för så många och 

under så många år, framförallt för våra barn och ungdomar. Kommunen har möjligheten att 

stötta föreningslivet i Katrineholm och för DUD är behovet av en långsiktig lösning viktig för 

deras överlevnad.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan 

Söderberg.

Vilka möjligheter har kommunen, både ekonomiska och andra, för att stödja DUD under 

krisen och kommer man från den politiska majoritetens sida att använda sig av dessa 

möjligheter? 

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 18/8 - 2021
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Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner halvtidsuppföljningen av kommunplan 2019-2022 och 
lägger den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

I januari 2019 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet 
Attraktion och livskvalitet – Kommunplan 2019-2022 i enlighet med styrsystemet för 
Katrineholms kommun. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar 
kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. 

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. 
Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer med budget, 
för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala bolagen. 
Den ligger också till grund för den årliga uppföljningen i delårsrapporter och 
årsredovisningar. Kommunplanen är således ett av de viktigaste instrumenten för den 
politiska mål- och resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna. 

Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar 
utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. 
Syftet är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska 
ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag för planering och prioritering 
för återstoden av mandatperioden. Som underlag för detta har kommunens 
ledningsgrupp gjort en samlad bedömning av läget i halvtid på mandatperioden. 
Halvtidsuppföljningen innehåller en bedömning både av måluppfyllelsen för 
resultatmålen i kommunplanen och av de uppdrag som framgår av texterna i 
kommunplanen. Kommunplanen kommer att följas upp på motsvarande sätt även 2022.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-18

 Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S) samt 
verksamhetscontroler Anna Marnell.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige, Samtliga nämnder 

Katrineholm Vatten och Avfall AB, Katrineholms Fastighets AB 

Västra Sörmlands Räddningstjänst, Akten
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Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022

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

Sammanfattning av ärendet
I januari 2019 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet 
Attraktion och livskvalitet – Kommunplan 2019-2022 i enlighet med styrsystemet för 
Katrineholms kommun. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar 
kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. 

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. 
Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande planer med budget, 
för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven till de kommunala bolagen. Den 
ligger också till grund för den årliga uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningar. 
Kommunplanen är således ett av de viktigaste instrumenten för den politiska mål- och 
resultatstyrningen av de kommunala verksamheterna. 

Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar 
utvärderas kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Syftet 
är att översiktligt redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska 
ambitionerna har kommit och på så sätt ge ett underlag för planering och prioritering för 
återstoden av mandatperioden. Som underlag för detta har kommunens ledningsgrupp 
gjort en samlad bedömning av läget i halvtid på mandatperioden. Halvtidsuppföljningen 
innehåller en bedömning både av måluppfyllelsen för resultatmålen i kommunplanen och 
av de uppdrag som framgår av texterna i kommunplanen. Kommunplanen kommer att 
följas upp på motsvarande sätt även 2022.

Ärendets handlingar
 Halvtidsuppföljning kommunplan 2019-2022

Anna Marnell
verksamhetscontroller

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige Katrineholm Vatten och Avfall AB
Samtliga nämnder Västra Sörmlands Räddningstjänst
Katrineholms Fastighets AB Akten
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Inledning 
I januari 2019 fastställde kommunfullmäktige det övergripande inriktningsdokumentet Attraktion 

och livskvalitet – Kommunplan 2019-2022 i enlighet med styrsystemet för Katrineholms kommun.  

I kommunplanen anges övergripande mål och resultatmål för hela mandatperioden. 

Kommunplanen är ett av de viktigaste instrumenten för den politiska mål- och resultatstyrningen av 

de kommunala verksamheterna. Tillsammans med Vision 2025 och översiktsplanen visar 

kommunplanen den långsiktiga inriktningen för kommunens övergripande planering. 

Uppföljning av kommunplanen 

Kommunplanen 2019-2022 innehåller sju övergripande mål. För varje övergripande mål anges ett 

antal resultatmål. I kommunplanen ges även ett stort antal uppdrag till kommunens nämnder och 

bolag som framgår av texterna i kommunplanen. Kommunplanen ligger till grund för kommunens 

årliga övergripande planer med budget, för nämndernas planer med budget och för ägardirektiven 

till de kommunala bolagen. Den ligger därmed även till grund för den årliga uppföljningen i 

delårsrapporter och årsredovisningar.  

Utöver den årliga uppföljningen inom ramen för delårsrapporter och årsredovisningar utvärderas 

kommunplanen i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Syftet är att översiktligt 

redogöra för hur långt arbetet med att verkställa de politiska ambitionerna har kommit och på så 

sätt ge ett underlag för planering och prioritering för återstoden av mandatperioden.  

Som underlag för detta har kommunens ledningsgrupp gjort en samlad bedömning av läget i halvtid 

på mandatperioden. Halvtidsuppföljningen innehåller dels en bedömning av måluppfyllelsen för 

resultatmålen i kommunplanen, dels en bedömning av de uppdrag som framgår av texterna i 

kommunplanen. Kommunplanen kommer att följas upp på motsvarande sätt även 2022. 

Hur har halvtidsuppföljningen gjorts? 

Resultatmål 

Resultatmålen i kommunplanen följs upp i delårsrapporter och årsredovisningar under 

mandatperioden. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen har indikatorer med koppling till 

resultatmålen fastställts. Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör 

i sin årsredovisning en bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för 

resultatmålet. I kommunens övergripande årsredovisning anges en samlad bedömning av 

måluppfyllelsen för kommunen som helhet. Bedömningen görs med stöd av indikatorerna samt 

annan relevant information. Till halvtidsuppföljningen har kommunens ledningsgrupp gjort en 

samlad bedömning av resultatmålen som baseras på årsredovisningarna för både 2019 och 2020.  

Följande symboler används i redovisningen av resultatmålen:  

   Uppnås eller överträffas 

   Uppnås delvis 

   Uppnås inte 

Grön markering anges om resultatmålet bedöms nås eller överträffas. För att grön markering ska 

anges är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling. 
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Där så är relevant ska bedömningen av måluppfyllelsen vara genusmedveten. Det innebär att 

indikatorerna som är kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling för båda könen för att 

grön markering ska anges. 

Gul markering innebär att resultatmålet bedöms uppnås delvis. Gul markering anges om vissa 

indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling ses endast för 

ett av könen. 

Röd markering innebär att resultatmålet inte nås och att avvikelsen bedöms vara större eller av mer 

allvarlig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt anges röd markering även om en enstaka 

indikator visar en positiv utveckling; dvs. målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått. 

Uppdrag 

Kommunplanen för mandatperioden innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även 

uppdrag. En första uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen 

gjordes av nämnderna i samband med årsredovisningen för 2020. Bedömningen av uppdragen i 

halvtidsuppföljningen baseras på nämndernas bedömning i årsredovisningen 2020 och har 

bearbetats och kompletterats av kommunens ledningsgrupp. 

Följande symboler används i redovisningen av uppdrag i kommunplanen: 

  Ej påbörjat 

  Pågår 

  Genomfört 

  Ej genomfört 

Vissa uppdrag har karaktären av löpande verksamhet som kommer pågå under hela 

mandatperioden. Bedömningen i halvtid handlar då om att se om uppdraget hittills har genomförts 

på ett tillräckligt bra sätt. Grönt ska därför inte tolkas som att arbetet med uppdraget är avslutat. 
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Samlad bild av läget i halvtid 
Resultatmålen 

Totalt finns det 51 resultatmål i kommunplanen. Den aktuella bedömningen av resultatmålen 

fördelar sig på följande sätt: 

 

Uppdragen 

Totalt är det 150 uppdrag från kommunplanen som följs upp. Den aktuella bedömningen av 

uppdragen fördelar sig på följande sätt:  

 

Nedan redovisas och kommenteras bedömningen av resultatmål och uppdrag för varje 

övergripande mål i kommunplanen.

43%

51%

6%

Uppnås/överträffas

Uppnås delvis

Uppnås inte

4%

35%

61%

Ej påbörjat

Pågår

Genomfört

Ej genomfört



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

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Invånarantalet ska öka 

till minst 35 500 personer 

vid mandatperiodens slut 

KS, BMN 

• 34 765 invånare per 31 december 2020, ökning med 205 personer 2019 och 10 

personer 2020 

• Åtta detaljplaner som möjliggör totalt 300 bostäder har vunnit laga kraft 

• Destinations-/platsutveckling i samverkan med +Katrineholm 

 
Förbättrat 

företagsklimat 

KS, BMN, STN, KIAB 

• Enligt Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet 2020 var kommunens 

sammanfattande omdöme 3,8, dvs. oförändrat jämfört med 2018 och nära målet 

4,0. Rankingen ökade från plats 79 till plats 67.  

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

service i myndighetsutövning  

• Ökad nöjdhet enligt KIAB:s kundundersökning 

 
Växande och breddat 

näringsliv 

KS 

• Ökat nyföretagande och fler företagsetableringar samtidigt som antalet konkurser 

har minskat 

• Flera nya detaljplaner som främjar utveckling av näringslivet 

• Etablering av näringsfrämjande verksamheter 

 
Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 
• Ökad andel flickor som driver UF-företag på gymnasieskolan men minskning bland 

pojkar 

• Liten ökning av företagsamhet bland unga (åldrarna 16-34 år) 

• Kontinuerligt arbete med att stärka företagsamheten i samverkan med UF och 

andra aktörer 

 
Fler arbetstillfällen 

KS 

• Flera nya detaljplaner som främjar utveckling av näringslivet 

• Aktivt arbete med befintligt näringsliv och för att få nya etableringar till Katrineholm 

• Ökning av förvärvsarbetande dagbefolkning indikerar fler arbetstillfällen i 

kommunen 

 
Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB 

• Försämrat arbetsmarknadsläge till följd av pandemin och konjunkturnedgången 

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

företag  

• Fler arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom kommunens 

verksamheter 

• Feriearbeten och satsning på kortare jobb för ungdomar  

• ESF-projekten MIKA, MIKA YB samt Kompetens inför framtiden  

 
Ökad övergång från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning 

SOCN, VIAN 

• Minskat antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd 

• Minskad andel barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd 

• Ökad andel som börjar arbeta efter avslutad kommunal arbetsmarknadsinsats, 

särskilt för kvinnor 

• Förtätat samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt 

• Pågående arbetsmarknadssatsning med aktivt försörjningsstöd och konvertering av 

försörjningsstöd till anställningar 

 
Minskade kostnader för 

utbetalt försörjningsstöd 

SOCN 

• Minskade totala kostnader för utbetalt försörjningsstöd 

• Även utbetalt försörjningsstöd per hushåll och månad har minskat 
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Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Garantera alla ungdomar 

möjlighet till sommarjobb 

minst en sommar under 

gymnasietiden 
 

• Alla ungdomar som sökt har kunnat erbjudas feriearbete sommaren efter år ett på 

gymnasiet 

• Omfattande insatser för att skapa ersättningsplatser då en del verksamheter inte 

kan ta emot feriearbetare på grund av pandemin 

 Skapa möjligheter att 

kombinera yrkesutbildning 

med språkutbildning och 

arbete eller praktik för 

personer med otillräckliga 

kunskaper i svenska 
 

• Möjlighet finns att kombinera yrkesinriktade utbildningar på komvux med studier i 

sfi 

• Inom ESF-projektet LIKES genomförs en utbildningssatsning med inriktning mot barn 

och fritid där teori varvas med praktik i syfte att ge kompetens att kunna arbeta som 

t ex vikarie, men också motivera till fortsatta studier 

• ESF-projekten MIKA och MIKA YB syftar till att genom praktik och kompletterabde 

yrkesutbildning tillvarata och utveckla kompetenser för att öka personal till 

bristyrken såsom kockar, kockassistenter och lokalvårdare 

 Pröva att ställa krav på 

mottagande av praktikanter i 

lämpliga upphandlingar 
 

• Mottagande av praktikanter har lagts till i rutinbeskrivning för upphandling (har 

ännu inte prövats i en upphandling) 

 Ta fram en strategi för 

platsmarknadsföring 
 

• En analys har genomförts som underlag för fortsatt arbete 

 Konvertera försörjningsstöd 

till anställningar genom 

särskilda tjänster 
 

• Under 2020 har försörjningsstöd konverterats till anställningar för 27 individer 

• Berörda individer får en egen lön, kan gå med i a-kassan och får prova på ett arbete; 

viktiga steg på vägen mot en stadigvarande egen försörjning 

• 37 barn har berörts positivt av att vuxna i familjen har fått anställning 

• Kommunens kostnad för individens försörjningsstöd växlas mot att betala 

mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens lönesubvention 

 Korta handläggningstiderna 

genom ökad digitalisering 
 

• Ökar digitaliering genom bland annat e-tjänst bygglov, karta på webben och GIS-

verktyg påverkar handläggningstiderna positivt 

 Fånga upp företagens behov 

genom företagsbesök 
 

• 189 fysiska företagsbesök har genomförts under 2019 och 2020 

• Då pandemin gjorde det svårt att besöka företag har digitala träffar genomförts 

• Ca 125 företag kontaktades per telefon i början av pandemiutbrottet för att fånga 

upp akuta behov 

 Verka för nyetablering av fler 

handelsmöjligheter i hela 

kommunen, såväl i centrum 

och vid infarterna som på 

landsbygden 
 

• Gällande Centrum sker detta genom Citysamverkan, i övrigt genom proaktivt arbete 

gällande etableringar 

• Nya planer framtagna för handel, industri och logistik 

 Utreda möjligheter att 

etablera ett Katrineholm 

Business & Science Center 

med sikte på tjänste- och 

techföretag, där alla 

företagsstödjande aktörer 

kan samlas 
 

• Utredning pågår i samverkan med Region Sörmland 

• Privat aktör har öppnat Co Working space som kan fylla delar av funktionen 

 Utreda möjligheter att 

etablera ett MakersSpace i 

samverkan mellan 

kommunen, näringsliv, 

föreningsliv och 

studieförbund, för att 

stimulera innovation och 

kreativitet 
 

• Projekt på väg att startas för att utreda möjlig vidareutveckling av KomTeks 

Makerspace  



  

8(27) 

 

 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Fler bostäder, med 

variation mellan olika 

bostadstyper och 

upplåtelseformer 

KS, BMN, KFAB 

• Åtta detaljplaner har vunnit laga kraft, som möjliggör ca 300 nya bostäder med 

variation av olika bostadstyper och upplåtelseformer 

• Sedan 1 jan 2019 har 63 nya KFAB-lägenheter tillskapats genom nybyggnation eller 

omvandling 

 
Tryggare offentliga 

miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, VSR 

• Trygghets- och säkerhetsarbetet har strukturerats och metoden EST (Effektiv 

samordning för trygghet) har implementerats för informationsinsamling, analys och 

åtgärder 

• BROSK har ombildats till Rådet för trygghet och säkerhet 

• Löpande och brett arbete med fokus både på trygga utemiljöer och på trygga och 

säkra verksamheter 

• Satsning på ökad trygghet både i skolan och på fritiden genom trygghetsvärdar 

• Samverkansöverenskommelse med polisen  

• Reviderad risk- och sårbarhetsanalys 

• Samarbete mellan VSR och Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)  

• Anpassning av verksamheter för att bidra till minskad smittspridning under 

pandemin 

 
Resandet med cykel och 

till fots ska öka 

KS, STN 

• Skyltning/vägvisning har färdigställts för delar av det centrala cykelvägnätet 

• Ett stort antal säkra GCM-passager (gång-, cykel- och mopedpassager) har byggts 

• Tävlingen Gå och cykla till skolan genomförs årligen 

• Kommunen har deltagit i projektet Cykelsamverkan Sörmland med delprojekten 

cykelvänlig arbetsplats, vintercyklist och testcyklist 

• Deltagande i Hälsotrampet 

 
Resandet med buss och 

tåg ska öka 

KS 

• Sett över en längre period har resandet med kollektivtrafik stadigt ökat 

• Under pandemin har resandet minskat kraftigt  

• Fler reste med buss i mars 2021 jämfört mars 2020 och prognosen är att resandet 

över tid ökar 

 
Förbättrad standard på 

gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

KS, STN 

• Arbete med drift, underhåll och asfaltsbeläggning har genomförts enligt plan och 

har prioriterats med fokus på trafiksäkerhet för gående och cyklister 

• Under 2019-2020 byggdes 28 säkra GCM-passager (gång-, cykel- och 

mopedpassager), vilket innebär en ökning till 34 procent säkra GCM-passager 

(nollvisionens mål är 35 procent) 

 
Alla katrineholmare ska 

erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 

KS 

• Omfattande insatser för att nå ut med erbjudande om bredband till alla hushåll på 

landsbygden  

• Ökad andel hushåll med tillgång till fiberbaserat bredband, framför allt på 

landsbygden 

• Per oktober 2020 uppgick andelen hushåll som har möjlighet att ansluta sig till 

fiberbaserat bredband till 98 procent 

Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Bygga en gång- och 

cykelbana från Bie till 

Katrineholm 
 

• Beslut att Trafikverket bygger gång- och cykelväg i samband med ombyggnaden av 

väg 56 till 2+1 med mitträcke mellan Katrineholm – Bie – Alberga.  
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Bygga om den gamla 

genomfartsleden till en 

trevlig och välkomnande 

stadsgata 
 

• Arbetet har färdigställts, endast smärre justeringar återstår 

 Utreda förutsättningar för 

gång- och cykeltrafik i Julita 

mellan Äsköping och kyrkan 
 

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

 Bygga ihop Sportcentrum 

och centrum med ett tydligt 

och attraktivt stråk 
 

• Cykelbana kommer byggas genom Backavallen till Sportcentrum under 2021 

 Förbättra gång- och 

cykelstråket längs 

Kyrkogårdsvägen 
 

• Beslut att stänga av för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och Djulö i syfte att 

minska biltrafik längs Kyrkogårdsvägen och Laxmans väg och därigenom förbättra 

för gående och cyklister 

 Utreda förutsättningar för 

gång- och cykeltrafik från 

Strångsjö till gamla 

Katrineholmsvägen 
 

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

 Införa fartdämpande 

åtgärder där det behövs, 

särskilt vid förskolor och 

skolor och andra viktiga stråk 

där många går eller cyklar 
 

• 28 säkra GCM-passager (gång-, cykel- och mopedpassager) har byggts under 2019 

och 2020, 2 st planeras under 2021 

 Utveckla Stadsparken 
 

• I samband med ombyggnationen av den gamla genomfarten har entrén till parken 

fått en attraktivare inramning  

• Modernisering av restaurangen med möjlighet till fler gäster 

 Bygga och rusta upp 

lekplatser 
 

• Lekplatsen i Sveaparken har moderniserats  

• Årlig översyn och säkerhetsbesiktning av samtliga lekplatser 

• Förslag framtaget gällande strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker 

 Anlägga en minneslund/ 

begravningsplats för husdjur 

vid kanten av Gatstuberg 
 

• Arbete pågår, beräknas stå färdigt under maj 2021 

 Fortsätta satsningen på 

offentlig konst 
 

• Fortsatt arbete med att utveckla den offentliga gestaltningen, bland annat genom 

konstverken "Det lilla är det stora", "Här och där" samt muralmålningar i Nävertorp 

och Valla 

• Utvecklat arbete med att tillgängliggöra den offentliga konsten för nya målgrupper, 

till exempel genom konstjogg 

 Skapa förutsättningar för 

naturliga mötesplatser i 

kransorterna och göra det 

lättare att ta del av 

kulturutbudet och offentlig 

konst 
 

• Muralmålningar i Nävertorp och Valla 

• Lyckliga gatorna har haft verksamhet och samarbete med föreningslivet i 

kransorterna 

 Utreda kollektivtrafiken på 

landsbygden, bland annat 

när det gäller möjligheter till 

nya och alternativa 

trafiklösningar 
 

• Årlig översyn av trafiklinjerna sker tillsammans med Region Sörmland 

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

• Alternativa trafiklösningar kommer utredas 2022 

 Utöka skyltning och 

information om turistmål för 

att landsbygden ska bli mer 

tillgänglig 
 

• Plus Katrineholm bedömer att besöksmålen har fullgod skyltning (det är de enskilda 

besöksmålen/företagen själva som måste initiera skyltningen, således en fråga 

mellan Trafikverket och besöksmålet/företagaren) 

• Arbete pågår med att utveckla skyltningen vid Djulö 

 Genomföra 

tillgänglighetsinventeringar 
 

• Tillgänglighetsinventeringar görs löpande  

• Tillsyn och genomförande av åtgärder i centrum görs klart under 2021 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 KFAB ska bidra med nya 

bostäder 
 

• Sedan 1 jan 2019 har 63 nya KFAB-lägenheter tillskapats genom nybyggnation eller 

omvandling 

 Öka tillgängligheten till 

kommunala lokaler 
 

• Sker löpande i dialog med funktionsrättsrådet och i samverkan med KFAB 

• Förbättrad skyltning och ledstråk i Kulturhuset Ängeln 

 Arbeta för en effektivare 

användning av befintliga 

parkeringsytor och tillskapa 

fler parkeringsplatser 
 

• Omreglering av parkeringstid för 105 P-platser i centrum (från 24h till 2- och 4h med 

P-skiva) för effektivare användning och underlätta parkering för handel  

• Planering för tekniskt system till pågående byggnation av Pionen med parkeringshus 

i gatuplan 

• Parkeringshuset Loket står färdigt 

• Två ställplatser för husbil anordnade vid Nämndhuset  

 KFAB ska prioritera i 

bostadskön så att unga som 

bor i Katrineholm garanteras 

möjligheten att flytta 

hemifrån 
 

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

• Undantag från regeln om betryggande betalningsförmåga ges till sökande som är 

yngre än 25 år 

• Förutom ordinarie bostadskö har KFAB en särskild kö till ungdomsbostäder för 

gruppen 18-25 år  

 Bygga ett parkeringshus på 

Norr 
 

• Parkeringshuset Loket står färdigt 

 KFAB ska bygga ett nytt 

trygghetsboende för äldre 
 

• Nytt trygghetsboende planeras i kvarteret Igelkotten, ritningar är klara, bygglov 

inlämnat och upphandling pågår 

• KFAB har även getts i uppdrag att omvandla Malmgården till trygghetsboende 

 Uppföra en byggnad vid 

Stortorgets norra sida 
 

• Markanvisning klar 

 Utreda ett nytt resecentrum 

och hur centrum kan göras 

mer inbjudande genom att 

resecentrum knyts ihop med 

Stortorget 
 

• Intern planering pågår, genomlysning av samarbete med regionen och möjlighet till 

att söka medel för fortsatt utredning 

• Åtgärd med ev. medfinsiering ligger i regionens länstransportplan 

 Stadsdelen Norr ska växa 

samtidigt som attraktivitet 

och trygghet förstärks 
 

• Detaljplan framtagen för ny skola F-6 på Norr, byggnation påbörjad 

• Detaljplanering pågår för ca 150 bostäder, grönområden, koloniområde ses över 

• Stadsdelen Norr har lagts till i kommunen och polisens trygghetsmätning 

• Insatser för ökad trygghet har genomförts vid Östra skolan, med bland annat 

förbättrad belysning  

 Ta fram en plan för 

utveckling av området mellan 

Fredsgatan, Kungsgatan och 

Vingåkersvägen (norr om 

kyrkogården och väster om 

järnvägen), i samverkan med 

fastighetsägare 
 

• Projekt Centrum Väst har påbörjats 

 Skapa ett nytt attraktivt 

bostadsområde vid Djulö 

Backar 
 

• Området står klart under 2021 

 Utreda hur innergårdarna i 

kvarteret Näckrosen kan 

utvecklas för att skapa en 

attraktiv miljö med 

restauranger och butiker, i 

samverkan med 

fastighetsägare 
 

• Ej påbörjat 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Utveckla belysningen och öka 

takten i utbytet till mer 

energieffektiva och 

miljövänliga gatubelysnings-

armaturer, med prioritet åt 

cykelbanor och områden 

som upplevs otrygga 
 

• Ny effektiv belysning kring nya stråket 

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

gärde 

• Synpunkter från trygghetsvandringar eller invånare om otrygga platser fångas upp 

och åtgärdas utifrån förutsättningar och budget, till exempel lekplatserna i 

Sköldinge och Valla 

 Utöka kameraövervakningen 

av utsatta platser 
 

• Kamerabevakningsutrustning har köpts in och placeras ut på utsatta platser, till 

exempel Järvenskolan och P-huset Loket 

 Genomföra 

trygghetsvandringar 
 

• Trygghetsvandringar har genomförts i samverkan med polis, näringsliv och andra 

aktörer, både i centrum, på landbygden och vid utvalda platser som upplevs som 

otrygga  

• Åtgärder har vidtagits, till exempel förbättrad belysning, ökad insyn och social 

kontroll, anpassad wi-fi-uppkoppling, polisnärvaro och aktiviteter för ungdomar 

 Ha beredskap för att anställa 

kommunala poliser om det 

ges laglig möjlighet eller 

kommunala ordningsvakter 

om det är nödvändigt 
 

• Polisens och kommunens bedömning har varit att det inte finns behov eller 

underlag för ordningsvakter i centrum 

• Aktivt arbete för att öka den sociala kontrollen i centrum och på platser som upplevs 

som otrygga, bland annat genom extra väktarbevakning trygghetsvärdar och 

trygghetsvandringar 

 Den lokala ordningsstadgan 

ska fullt ut använda lagens 

möjligheter att begränsa eller 

förbjuda tiggeri 
 

• Ordningsstadgan förbjuder tiggeri på platser som centrum och handelsområdet 

Lövåsen 

 Ha nolltolerans mot hot och 

våld 
 

• Utbildningsinsatser inom vissa verksamheter kring hur man förebygger, bemötande 

och hanterar hot- och våld  

• Incidenter gällande hot och våld riktat mot personal polisanmäls 

• Utbildningsinsatserer kring våld i nära relationer samt hedersvåld 

• Samverkan mellan Järvenskolan, säkerhetschefen och polisen med fokus på att 

förstärka trygghet och säkerhet i och utanför skolans område, bland annat genom 

trygghetsvärdar och regelbundna möten 

 Fortsätta arbetet mot 

våldsbejakande extremism 
 

• Samverkan med polis och säkerhetspolis för att motverka radikalisering och 

kartlägga våldsbejakande extremism 

• Våldspreventivt arbete bland ungdomar 

 Kommunens arbete med 

krisberedskap, säkerhets-

skydd och civilförsvarsfrågor 

ska ges högre prioritet 
 

• Revidering av styrande dokument pågår 

• Krisledningsplan är reviderad och har prövats med anledning av pandemin 

• Säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsprövningar av personal har genomförts 

 Ha en nära dialog med 

räddningstjänsten, polisen 

och andra aktörer i allt 

arbete kring trygghet och 

säkerhet 
 

• Samverkansöverenskommelse med Polisen finns och arbete kring medborgarlöften 

har genomförts  

• Polisen och kommunen har avstämningar på veckobasis utifrån den aktuella 

lägesbilden och planerar tillsmans åtgärder och insatser. 

• Räddningstjänsten rapporterar löpande till kommunen och har periodvis genomfört 

ronderingar av skolor och förskolor för att förebygga anlagda bränder 

• Samverkan för ökad trygghet bland cyklister sker med VSR och Polisen, bland annat 

genom utbildning i säker cykling för 600 skolungdomar 

• Isvaksutbildning för årskurs 7 i samverkan med VSR 

• Dialog mellan skola, polis och räddningstjänst för att skapa trygghetsfrämjande 

miljöer vid nya förskolor och skolor samt gällande lämpliga utrymningsvägar under 

byggnationsprocessen 

• Kommunens alkoholhandläggare samarbetar med polisen vid återkommande tillsyn 

av serveringstillstånd 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Involvera föreningsliv och 

frivilligorganisationer i 

arbetet kring trygghet och 

säkerhet 
 

• Genom samarbete med Kvinnojouren Miranda trygghetsvandrar delar av 

föreningslivet på platser som upplevs som otrygga eller där ungdomar samlas och 

behov finns av trygga vuxna 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

• Stor andel nöjda barn och föräldrar 

• Andelen förskollärare i personalen har minskat, utbildningssatsning som ger 

barnskötare möjlighet att studera till förskollärare pågår 

• Fortbildning och kompetensutveckling, bland annat genom projektet Fundif 

(Flerstämmig undervisning i förskolan) i samarbete med Malmö universitet 

•  Utvecklad samverkan mellan förskola och bibliotek 

 
Fler elever ska klara 

målen i grundskolan och 

nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

• Ökad läs- och skrivkunnighet i årskurs 1 för både flickor och pojkar 

• Förbättrat meritvärde i årskurs 6 och ökad likvärdighet mellan skolorna 

• I årskurs 9 minskade andelen elever i kommunens skolor med behörighet till 

gymnasieskolans yrkesprogram under 2019 men ökade igen 2020 för både flickor 

och pojkar. Även meritvärdet har förbättrats. 

• Utvecklad samverkan mellan förvaltningar, exempelvis gällande skolbiblioteken, 

SkolFam, Learning camp och för att skapa trygga miljöer för barn och unga 

 
Fler elever ska klara 

målen i gymnasieskolan 

och nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

• Gymnasiefrekvensen, det vill säga andelen 16-18-åringar som är inskrivna i 

gymnasieskolan, är lägre i Katrineholm än genomsnittet i riket 

• Ökad andel flickor i kommunens gymnasieskolor som tar examen inom fyra år men 

minskning för pojkar 

• Även grundläggande behörighet till högskola inom fyra år och genomsnittlig 

betygspoäng har utvecklats mer positivt för flickor 

• Förvaltningsövergripande projektet #klar framtid för att undvika avhopp från 

gymnasiet 

 
Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

• Viss ökning av andelen elever i åk 6 och 9 som uppger att de känner sig trygga i 

skolan, främst bland pojkar 

• Många insatser för att öka tryggheten, exempelvis värdegrundsarbete, utveckling av 

måltidsmiljön, åtgärder i utemiljön, trygghetsvärdar, med mera 

 
Mer fysisk aktivitet och 

utveckling av 

skolmåltiderna ska 

stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

• Mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa för elever i grundskolan  

• Kommunövergripande arbete för att främja och peppa till goda hälsosamma mat- 

och fikavanor  

• Tävlingen Gå och cykla till skolan 

• Pandemin riskerar bidra till minskad fysisk aktivitet 

 
Fler studerande ska klara 

målen i kommunal 

vuxenutbildning 

VIAN 

• Förbättrade resultat inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning för både 

kvinnor och män 

• Utvecklat stöd i form av teknisk och pedagogisk handledning till elever som läser på 

distans 

 
Fler ska gå vidare till 

studier på 

eftergymnasial nivå 

BIN, VIAN 

• Ökad genomsnittlig meritpoäng för elever som avslutat studier på 

högskoleförberedande gymnasieprogram 

• Ökade möjligheter att läsa vidare lokalt genom utvecklad samverkan med olika 

utbildningsanordnare, till exempel Linköpings universitet 

• Ökat nyttjande av Viadidakts lärcentrum 
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Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Öppna en familjecentral 

tillsammans med Region 

Sörmland där öppen 

förskola, socialtjänst, 

mödravård och 

barnavårdscentral samverkar 
 

• Familjecentralen öppnade i januari 2019 och därmed öppnades även öppna 

förskolan 

 Förbättra maten i skolan 

med elevinflytande, duktiga 

dietister och skickliga kockar, 

med målet att den ska vara 

god, näringsriktig och 

klimatsmart 
 

• Maten i förskola och skola planeras av en tvärprofessionell 

matsedelsplaneringsgrupp där elevernas åsikter lyfts fram via lokala matråd 

• Genomtänkt matsedelsplanering bidrar till ökat näringsinnehåll samt minskat 

matsvinn 

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

vegetarisk 

• Nya rutiner för specialkost gör att fler elever kan ta mat från bufféerna och bidrar till 

minskat matsvinn 

 Måltidsmiljöerna ska vara 

inbjudande och trygga, med 

vuxna från flera 

yrkesgrupper som äter 

tillsammans med eleverna 
 

• Ett jämnt flöde av besökare och plexiglas vid de större skolornas serveringsdiskar 

har bidragit till att skapa trygghet kring måltidssituationerna under pandemin 

• Yrkesgrupper som vaktmästare och poliser äter i restaurangerna för att öka 

förekomsten av vuxna vid måltiderna och stimulera barn och ungdomar att våga 

prova nya smaker 

• Fler förskolor har infört bufféservering som inbjuder barnen till att prova nya 

smaker och rätter 

 Sträva efter att utöka tiden 

för motion och idrott inom 

skola och fritidshem 
 

• Mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa för elever i grundskolan  

• Flera skolor har satsat på rastvärdar som initierar olika typer av aktiviteter för att få 

eleverna mer aktiva 

 Utveckla utemiljön vid 

förskolor och skolor för att 

locka till fysisk aktivitet 
 

• Ny allaktivitetsplan vid Sandbäcksskolan 

• Solskydd vid flera förskolor 

• Ökad belysning för att möjliggöra aktivitet även under mörkare perioder 

 Utreda förutsättningar för att 

starta en naturskola och 

inventera lämpliga platser för 

utomhuspedagogik, så 

kallade skolskogar 
 

• Plats för skolundervisning iordningsställd vid Tornstugan vid fågelsjön Näsnaren 

• Utredning gällande naturskola pausad  

 Utreda möjligheter att 

förbättra barns språkliga 

miljö genom stöd till 

föräldrar, exempelvis genom 

digitala hjälpmedel 
 

• En utredning har genomförts som bland annat föreslår en idébank där rektorer och 

pedagoger kan hämta inspiration och material, fortbildning om språkutvecklande 

arbetssätt för pedagoger samt föräldramöten/föreläsningar om högläsning och 

språkutveckling 

• Bibliotekets samverkan med förskolan och Familjecentralen bidrar till att förbättra 

barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar 

• Projekten Lyckliga bibblan och Sång på gång fokuserar på utveckling av språk genom 

kreativa aktiveter 

 Nolltolerans mot våld, 

mobbing, kränkande 

särbehandling och droger i 

skolan 
 

• Stöd till skolenheterna från processledare i jämställdhet 

• Samverkan mellan Järvenskolan och säkerhetschefen med fokus på förstärkt 

trygghet och säkerhet i och utanför skolans område, bland annat genom 

trygghetsvärdar som ska verka i hela kommunen, regelbundna möten samt 

personal som anställts för att verka trygghetsfrämjande 



  

14(27) 

 

 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Vuxenutbildningen ska bidra 

till att tillgodose näringslivets 

behov av kompetens, 

fokusera på aktuella och 

kommande bristyrken och 

snabbt ställa om till nya 

branscher i takt med 

förändringar på 

arbetsmarknaden 
 

• Samverkan med andra kommuner kring regionalt yrkesvux, en statsbidragssatsning 

för att erbjuda yrkesutbildningar för vuxna och tillgodose arbetsmarknadens behov 

av kompetens 

• Utvecklad samverkan och kontinuerlig dialog kring utbildningsutbudet med bland 

annat Arbetsförmedlingen och Region Sörmland 

• Gemensam portal för länets samlade utbildningsutbud inom yrkesvux  

• ESF-projektet Kompetens inför framtiden för att stärka kompetensen hos 

permitterade, varslade eller anställda personer inom branscher som påverkats 

negativt av pandemin 

• Omfattande samverkan med näringsliv och olika utbildningsanordnare för att skapa 

utbildningstillfällen som svarar mot lokal behov på arbetsmarknaden. 

 Öka möjligheten till läxhjälp, 

extrastöd och elevhälsa 
 

• Grundskolor och gymnasieskolor genomför läxhjälp, extrastöd och lovskolor 

• Flera skolor har utökat elevhälsopersonalen (speciallärare, specialpedagoger och 

socialpedagoger) genom statsbidraget för likvärdig skola  

 Fortsätta de särskilda 

satsningarna på matematik 

och läsning 
 

• Några förskolor och skolor har särskilda lässatsningar som gett goda resultat 

• Inom projektet Mathivation, som genomförs tillsammans med SKF och Västsvenska 

handelskammaren, genomför äldre elever matematiklektioner för yngre, vilket 

utvecklar båda grupperna och skapar inspiration och motivation kring ämnet 

matematik 

 Biblioteket och 

skolbiblioteken ska bidra till 

att stärka barns och elevers 

läslust, läsförmåga och 

källkritiska kompetens 
 

• Samverkan förskola och bibliotek genom läsfrämjande verksamhet riktad till barn 

och föräldrar 

• Skolbiblioteken bidrar genom läsfrämjande arbete samt lektioner i bland annat 

källkritik, informationssökning och bibliotekskunskap 

• Alla kommunens förskolor och F-6 skolor har biblioteksplaner som är framtagna 

tillsammans med biblioteket 

 Fortsätta arbetet med att 

förebygga frånvaro i skolan 
 

• Samtid, ett samarbete mellan socialförvaltningen och bildningsförvaltningen, 

arbetar för att få tillbaka så kallade hemmasittare till skolan 

• Utredning pågår av arbetet med att förebygga frånvaro för att stärka upp och 

ytterligare förbättra insatserna 

 Erbjuda både idrotts- och 

estetiska aktiviteter i 

samarbete mellan fritidshem 

och föreningsliv 
 

• Lyckliga gatorna erbjuder både idrotts- och estetiska aktiviteter under vardagar i 

samarbete med fritidshem och föreningsliv  

• Kulturskolan har samarbetat med KFV-världen och genomfört skol- och fritidsbesök 

på Västra skolan 

• Samarbete mellan Kulturskolan och Triangelgården 

• Kulturskolans storföreställningar 

 Utreda möjligheter att starta 

en frivillig språkskola, där 

barn och ungdomar får 

möjlighet att utforska språk 

som de ännu inte mött i 

skolan 
 

• Utredning klar, presenteras för bildningsnämnden under 2021 

 Öppna minst 20 nya 

förskoleavdelningar 
 

• Tolv avdelningar har öppnats (sex på Karamellen, två på Karossen, två på Örnen, en 

på Regndroppen samt en på Asplunden) 

• Avdelningar omvandlas och delas upp i flera barngrupper vilket gör att det kan bli 

svårt att följa upp framöver 

• Då antalet födda barn minskat 2020 minskar behovet av nya förskolor  

 Planera för ytterligare 50 

förskoleavdelningar på 

längre sikt 
 

• En långsiktig plan för lokalisering av förskolor har tagits fram 

• Då antalet födda barn minskat 2020 minskar behovet av nya förskolor, med 

undantag för Forssjö 

 Påbörja byggandet av en ny 

högstadieskola centralt på 

Järvenområdet 
 

• Bygglov och startbesked har beviljats och byggnation pågår både av ny skola och ny 

idrottshall 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Påbörja byggandet av en ny 

F-6 skola på Norr 
 

• Bygglov och startbesked har beviljats och byggnation pågår 

 Bygga ut och rusta befintliga 

skolor 
 

• Utbyggnation av Sandbäcksskolan påbörjas i januari 2021 

• Byggnation av ny idrottshall vid Sandbäcksskolan pågår 

 Förstärka möjligheterna till 

kompetensutveckling för 

personal i förskola och skola 
 

• En rad insatser pågår, bland annat en uppdragsutbildning i samarbete med 

Linköpings universitet där barnskötare får möjlighet att utbilda sig till förskollärare 

• Under 2021 genomförs kompetensutvecklingsinsatser för barnskötare och 

barnskötarbiträden i förskolan 

• Ett antal pedagoger har fått möjlighet att studera till speciallärare eller 

specialpedagog 

 Kartlägga administrativa 

uppgifter för pedagoger och 

ta fram åtgärder för att 

avlasta 
 

• Förstärkt administrativt stöd till förskolans rektorer för att säkerställa en 

administratör på heltid per rektor 

 Stärka studie- och 

yrkesvägledningen och 

arbeta aktivt för att bryta 

traditionella könsroller på 

arbetsmarknaden 
 

• Studie- och yrkesvägledare är samlade under en chef för att stärka professionen och 

ge förutsättningar för likvärdigt stöd till alla elever 

• Studie- och yrkesvägledningsinsatser i F-6 har påbörjats 

• Stärkt arbete kring studie- och yrkesvägledning på gymnasiet 

• Flera aktiviteter genomförs för att bryta traditionella yrkesval och effekter ses 

exempelvis inom vård- och omsorg samt fordon- och transportprogrammen 

• Studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen förstärks under 2021 till 

följd av ökat behov 

 Utreda regelverket för 

skolskjutsar, exempelvis när 

det gäller likabehandling av 

elever oavsett huvudman för 

skolan 
 

• En utredning är genomförd och redovisades våren 2020 

 Utreda förutsättningar för att 

skapa fler boenden för elever 

från andra orter som går 

utbildningar i Katrineholm 
 

• Ej påbörjat 

Trygg vård & omsorg 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Fler brukare inom vård 

och omsorg ska ha en 

positiv upplevelse kring 

bemötande, förtroende 

och trygghet 

KS, VON, KFAB 

• Brukarundersökningar visar att en stor andel av brukarna inom vård och omsorg 

känner sig trygga med det stöd de får 

• Äldreomsorgens resultat 2020 låg i paritet med riket, med en liten förbättring inom 

hemtjänst 

• Resultaten för daglig verksamhet LSS var något bättre än riksgenomsnittet, och en 

viss förbättring har skett 

• Arbetet har påverkats av pandemin och har bland annat inriktats på att sprida 

information, skapa mötesplatser utomhus och digitala lösningar 

 
Ökade förutsättningar 

för aktiviteter för 

brukare inom vård och 

omsorg 

KULN, VON 

• Nöjdheten med aktiviteter som erbjuds på särskilt boende för äldre minskade något 

men låg över riksgenomsnittet 

• Nöjdheten med möjligheterna att komma utomhus ökade och låg över 

riksgenomsnittet 

• Pandemin påverkade förutsättningarna och bidrog till att nya typer av aktiviteter 

utvecklades 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Måltiderna inom vård 

och omsorg ska utvecklas 

STN, VON 

• Nöjdheten kring mat och måltider i särskilt boende för äldre minskade något men 

var fortfarande högre än snittet för riket 

• Utveckling av måltidschecklista och mellanmål  

• Framtagande av recept och rutiner för att kvalitetssäkra konsistensanpassad kost 

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

hälsa 

• Ökade valmöjligheter för brukare i ordinärt boende som kan välja mellan tio olika 

maträtter per vecka 

 
Stärkt patientsäkerhet 

inom vård och omsorg 

VON 

• Fokus på att stärka patientsäkerheten i förhållande till pandemin, bland annat 

genom att upprätta och kommunicera rutiner 

• Delegeringsprocessen har utvecklats och delvis digitaliserats 

• Ny riktlinje gällande trygg hemgång och effektiv samverkan 

• Framsteg gällande andelen åtgärdade avvikelser inom hälso- och sjukvård 

 
Ökad möjlighet till 

delaktighet och 

inflytande 

SOCN, VON 

• Brukarundersökningarna 2020 visade att känslan av delaktighet och inflytande har 

minskat inom äldreomsorgen medan den har ökat inom daglig verksamhet, LSS 

• Olika modeller och verktyg används för att göra brukare mer delaktiga i sin vård och 

omsorg 

• Socialförvaltningens brukarundersökning 2019 visade goda resultat gällande 

upplevelsen av delaktighet och inflytande 

• Ökad delaktighet genom SIP-möten (samordnad individuell plan) när behov finns av 

samordning av insatser från flera aktörer 

 
Anhörigstödet ska 

utvecklas 

SOCN, VON 

• Vård- och omsorgsnämndens anhörigstöd erbjuder utbildningar och aktiviteter 

utifrån anhörigas behov 

• När anhörigcentralen varit stängd till följd av pandemin har anhörigstödet utvecklats 

inom det digitala området, vilket möjliggjort nya former och att stödet nått ut till nya 

grupper 

• Socialnämndens anhörigstöd utvecklades och erbjöd ett stort antal anhörigträffar 

under 2019, bland annat anhörighelger för personer som har närstående med 

missbruksproblematik 

• Under 2020 fick en del gruppverksamhet ställas in och socialnämndens anhörigstöd 

erbjöds då i högre utsträckning i form enskilda samtal 

 
Förebyggande och tidiga 

insatser för barn och 

unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN 

• Ett brett arbete med förebyggande insatser bedrivs i samverkan mellan flera 

förvaltningar men har påverkats och anpassats utifrån pandemin 

• Familjecentralen med öppna förskolan öppnades i januari 2019 

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

• Tvärprofessionella team inom bildningsförvaltningen arbetar med tidiga insatser i 

förebyggande syfte 

• Socialförvaltingen genomför informationsbesök inom förskola och skola samt 

föräldrastödsutbildningar 

• Kommunövergripande insatser kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och 

spel), bland annat antilangningskampanjer 

 
Fler ska få en förbättrad 

situation efter kontakt 

med individ- och 

familjeomsorgen 

SOCN 

• Öppenvårdens brukarenkäter 2020 visade att de flesta upplevde att deras situation 

var förbättrad efter insatsen 

 
Öppna insatser och 

hemmaplanslösningar 

ska användas i ökad 

utsträckning inom 

individ- och 

familjeomsorgen 

SOCN 

• Antalet hemmaplansinsatser har ökat genom stärkt internt samarbete 

• Ett projekt, Multiteamet, har startats för att arbeta med familjens samlade behov på 

hemmaplan för att undvika placering 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Kommunens kostnader 

för placeringar ska 

minska 

BIN, SOCN, VON 

• Socialnämndens och bildningsnämndens kostnader för placeringar minskade under 

2019 men ökade igen under 2020 

• Kostnadsutvecklingen har dämpats genom att skapa fler hemmaplanslösningar 

• Vård- och omsorgsnämndens kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS 

har minskat 

 
Färre barn och unga ska 

utsättas för risk att 

skadas till följd av eget 

eller andras bruk av 

tobak, alkohol eller 

narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN 

• En rad insatser har genomförts kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och 

spel), bland annat antilangningskampanjer, rökfri arbetstid, rökfria utomhusmiljöer, 

anti-dopningsmetoden 100% Ren Hårdträning, feriearbete som ANDTS-

ambassadörer samt införande av ANDTS-coachmetoden 

• Ny tobakslagstiftning som förbjuder rökning vid bland annat entréer, lekplatser och 

idrottsanläggningar har kommunicerats och skyltar om rökförbud har satts upp 

Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Intensifiera det uppsökande 

arbetet bland ungdomar 
 

• Intensifierat uppsökande fältarbete bland ungdomar både i skolan och på fritiden, 

med fokus på otrygga platser och platser där ungdomar samlas samt ”riskhelger”, 

exempelvis vid sportlov, påsklov och valborg 

• Samordnas av säkerhetsenheten och sker i samverkan med Polisen, 

Ungdomsteamet, Perrongen, Lyckliga gatorna samt trygghets- och 

nattvandrargrupper 

• Planeras utifrån en gemensam lägesbild som uppdateras varje vecka utifrån 

metoden EST (Effektiv samordning för trygghet) 

• Under stora delar av pandemin har kommunens trygghetsfrämjande resurser för 

barn- och unga arbetat uppsökande, både genom fältarbete och genom aktiviteter 

ute på platser där ungdomar samlas 

• Tvärprofessionella team inom bildningsförvaltningen som arbetar med tidiga 

insatser i förebyggande syfte 

• Kommunövergripande insatser kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och 

spel), bland annat antilangningskampanjer 

 Göra miljöer där barn vistas 

rökfria, exempelvis 

lekplatser, idrottsplatser och 

badplatser 
 

• Ny tobakslagstiftning som förbjuder rökning vid bland annat entréer, lekplatser och 

idrottsanläggningar har kommunicerats 

• Skyltar om rökförbud har satts upp 

 Öppna ett nytt äldreboende, 

Dufvegården 
 

• Arbetet har fortlöpt enligt plan och inflyttning skedde i början av 2021 

 Skapa fler demensplatser 

inom äldreomsorgen 
 

• Anpassning av antalet demensplatser har gjorts och fortsätter i boendeplaneringen 

framåt 

• Kön för ansökningar om demensplatser följs löpande 

 Bibehålla habiliterings-

ersättningen för deltagare i 

daglig verksamhet 
 

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

habiliteringsersättning 

• Beslut om statligt stöd för habiliteringsersättning finns till 2021 

 Utreda införande av mer 

välfärdsteknik inom vård och 

omsorg med utgångspunkt 

från brukarnas och 

verksamheternas behov; 

varje år ska minst två nya 

tekniska lösningar utvärderas 
 

• Upphandling av nya larmlösningar har gjorts för både särskilt boende och ordinärt 

boende, som ger plattformar för att kunna införa olika tekniska lösningar 

exempelvis digital tillsyn eller olika typer av sensorer utifrån personliga behov och 

önskemål. 

• Pågående projekt för att i liten skala testa digital nattillsyn för brukare som själva 

valt detta 

• Inköp av "Tovertafel", en interaktiv projektor, som kan användas både inom 

äldreomsorgen och funktionsstöd 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Intensifiera kommunens 

arbete mot uppfostringsvåld, 

våld i nära relationer och 

hedersrelaterat förtryck 
 

• En plan för kommungemensamt förebyggande arbete kring hedersrelaterat våld och 

förtryck har tagits fram av socialförvaltningen  

• Genomförande av 16 days of activism 

• Implementerat olika behandlingsmetoder som riktar sig till våldsutsatta, vålds-

utövare samt barn som upplevt våld i familjen för att behandla olika typer av våld 

• Kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld för personal inom vuxenutbildning 

 Ge stöd och hjälp till den 

som vill lämna kriminell 

verksamhet eller extremism 

för att ta sig vidare till ett 

normalt liv via socialtjänst 

och samarbete med externa 

aktörer 
 

• Metoden social insatsgrupp (SIG), där olika verksamheter samverkar, används 

löpande för att hjälpa ungdomar att lämna en kriminell livsstil 

 Öka tillgängligheten till vård 

och stöd av god kvalitet vid 

bruk av alkohol, narkotika, 

dopningsmedel och tobak 
 

• Utökat med fler behandlingsinsatser för olika typer av riskbruk/missbruk 

• Öppet intag inom missbruksvården gör att den som söker vård på hemmaplan 

erbjuds behandling skyndsamt 

• Stöd att sluta röka för kommunens medarbetare 

 Genomföra ett utvecklings-

arbete kring tre breda teman, 

sociala aktiviteter, utomhus-

aktiviteter och fysisk aktivitet 
 

• Inom funktionsstöd har pandemin bidragit till mer utomhusaktiviteter med fokus på 

hälsa, till exempel utomhusgym, pokemon go och "Hitta Ut" 

• Dietist har besökt verksamheter för att prata hälsa och kost 

• Inom äldreomsorgen har arbete skett med att skapa sociala och fysiska aktiviteter 

utomhus och digitalt, ett exempel är digitala konstvisningar och konstworkshopar 

 Utveckla måltidsmiljöerna, 

både när det gäller rummets 

utformning och formerna för 

måltiderna 
 

• Måltidsmiljön följs upp regelbundet via måltidsobservationer 

• Behov har identifierats att uppdatera måltidsrutiner med riktade åtgärder för 

demens- respektive somatiska avdelningar samt utifrån ett genusperspektiv 

 I ökad utsträckning ge 

brukare möjlighet att välja 

när de vill äta och mellan 

olika maträtter 
 

• Ökade valmöjligheter för brukare i ordinärt boende nu som kan välja mellan tio olika 

maträtter per vecka 

• I särskilt boende ges valmöjligheter gällande frukost, mellanmål och tillbehör och 

drycker till huvudmåltider, samt möjlighet till individuella beställningar för att 

tillgodose brukares önskemål 

• I de öppna restaurangarena finns minst två maträtter att välja på 

• Genomförandeplanerna utvecklas med fokus på måltidsituationen för att se till att 

det finns information om när, vad och hur brukaren vill äta 

 Bygga om Igelkottens matsal 

för att skapa en mer genuin 

och intim restaurangkänsla 
 

• Ej påbörjat, planeras inför 2022 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Fler ska delta aktivt i 

kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VON 

• Pandemin har påverkat och begränsat möjligheterna att bedriva kultur- och 

idrottsverksamhet 

• Minskat antal besök och deltagartillfällen inom många av kommunens publika 

verksamheter, till exempel simhallen och kulturhusen Ängeln och Perrongen 

• Ökat antal aktiva låntagare och utlån från biblioteket 

• Flera insatser för att stärka förutsättningarna för föreningar och organisationer 

• Nya typer av aktiviteter har utvecklats för vård- och omsorgsnämndens målgrupper, 

större evenemang har ställts in 

• En rad insatser som bidrar till ett aktivt fritidsliv har genomförts, bland annat 

utveckling av vandringsleder och nya leder för mountainbike 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Kultur, idrott och fritid 

för barn och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

• Arbetet för att erbjuda ett brett utbud av kultur-, idrotts-, och fritidsaktiviteter för 

barn och unga har fortsatt trots pandemin, bland annat genom vardags- och 

lovaktiviteter inom Lyckliga gatorna 

• Inom funktionsstöd genomförs aktiviteter utifrån barn och ungas intresse med 

individuellt anpassade lösningar 

• Det idrottspolitiska programmet och nya riktlinjer för föreningsbidrag prioriterar 

verksamheter och aktiviteter som riktar sig till barn och unga 

 
Jämställda kultur- och 

fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

• Riktade satsningar för att jämna ut könsskillnader i användandet av 

kulturförvaltningens verksamheter har fallit väl ut 

• Fortsatt ojämn könsfördelning på KomTek  

• Kultur, idrott och fritid har tagits med som en prioriterad artikel i kommunens 

reviderade handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 

• I de nya riktlinjerna för service- och tekniknämndens föreningsbidrag ställs krav på 

att redovisa könsfördelning i styrelsen samt hur föreningen arbetar med 

jämställdhet i verksamheten 

Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Fortsätta med öppen 

fritidsverksamhet och 

gatufester i bostadsområden 
 

• Genom Lyckliga gatorna får barn i grundskoleåldern tillgång till trygga platser, trygga 

vuxna och en meningsfull fritid med kultur-, natur- och sportaktiviteter 

• Gatufester genomfördes 2019 men inte 2020 på grund av pandemin 

 Ordna och ge stöd till 

aktiviteter på skollov 
 

• Aktiviteter för barn och unga erbjuds varje skollov genom bland annat Lyckliga 

gatorna, Perrongen, KomTek och Kulturskolan 

• Aktiviteterna har anpassats utifrån pandemin men ändå nått ut till många barn och 

unga 

 Planera för fler grönområden 

i takt med att kommunen får 

fler invånare 
 

• Planering finns med i alla detaljplaner som tas fram 

• Masterplan Norr 

• Ny skogsbruksplan 

• Översyn pågår av eventuella naturreservat inom kommunens ägda mark 

 Stötta föreningslivet och ge 

föreningar och 

studieförbund goda 

möjligheter att verka i 

kommunen 
 

• Nya riktlinjer för föreningsbidrag inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

och nytt föreningsreglemente inom kulturnämndens ansvarsområde 

• Digitalisering och e-tjänster för att förenkla ansökningsförfarande och underlätta för 

föreningar 

• Samarbete mellan Lyckliga gatorna och föreningslivet 

• Flera insatser för att stärka förutsättningarna för föreningslivet i samband med 

pandemin, bland annat extra föreningsbidrag till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet 

 Inventera vandringsleder och 

anläggningar för friluftsliv 

som underlag för prioritering 

av åtgärder och utveckling 

för att främja ett ökat 

friluftsliv 
 

• Inventering genomförd med särskilt fokus på åtgärdande av grillplatser och toaletter 

• Ny vandringsled i Forssjö klar 

• Discgolfbana vid Duveholm klar 

• Förbättring pågår av tillgänglighet på naturstigen mellan parkeringen vid Fågeltornet 

och Gersnäs allé 

 Utveckla informationen och 

marknadsföringen kring vilka 

möjligheter till ett aktivt 

friluftsliv som finns i 

Katrineholms kommun 
 

• Sker i samverkan mellan kommunen och Plus Katrineholm 

• Utveckling av Naturkartan 

• Kontinuerlig kommunikation via sociala medier, bilaga i SvD samt digital interaktiv 

broschyr 

 Stärka samarbetet med 

föreningslivet för ett aktivt 

friluftsliv 
 

• Samarbete med Sörmlandsleden som utvecklar och underhåller möjligheter till 

friluftsliv 

• Lyckliga gatorna samverkar med föreningar som har fokus på friluftsliv i aktiviteter 

för barn och unga 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Utreda möjligheterna att 

skydda attraktiva och 

tätortsnära naturområden 

för friluftsliv, bland annat 

med hänsyn till förskolors 

och skolors behov av 

närbelägna grönområden 
 

• Planering finns med i alla detaljplaner som tas fram 

• Masterplan Norr 

• Ny skogsbruksplan 

• Översyn pågår av eventuella naturreservat inom kommunens ägda mark 

 Fortsätta att rusta upp 

Lokstallsområdet för 

aktivitet, kultur och möten 
 

• Investeringsmedel finns i planen för 2022-2023 

 Konst ska finnas med när nya 

verksamhetslokaler byggs 
 

• Kulturförvaltningen involveras löpande i processer rörande konst i nya 

verksamhetslokaler, bland annat nya äldreboendet Dufvegården 

 Nya skolor ska berikas med 

konst som kan användas 

praktiskt och pedagogiskt 
 

• Påbörjat arbete med konst till nya Järvenskolan och skolan på Norr med 

pedagogiken som utgångspunkt 

 Lekplatser ska finnas runt 

om i kommunen med olika 

teman 
 

• Förslag till lekparksstrategi framtagen och på remiss 

 Utegym ska finnas i varje 

kransort och stadsdel 
 

• Under 2021 byggs utegym i Forssjö, därmed finns utegym i alla kransorter 

 Utveckla motionsspåren 
 

• Banunderlag renoveras och belysning byts ut löpande 

• Peppande skyltar uppsatta utmed spåren 

• Spåren finns tillgängliga på naturkartan.se 

 Det ska finnas en flyttbar 

konstfrusen isbana 
 

• En flyttbar isbana finns och har varit placerad på Stortorget varje år sedan vintern 

2017/2018 

 Uppföra en multisportarena i 

Forssjö 
 

• Ej påbörjad 

 Planera en ny badplats i 

samband med att Forssjö 

utökas med fler bostäder 
 

• Plats för bad finns i detaljplanen för Ragnars gärde 

 Ta tillvara de goda 

möjligheter som finns att 

utveckla Djulöområdet, med 

bland annat ett promenad-

stråk längs stranden och 

längdskidspår på Djulö gärde 
 

• Utveckling av området tas upp i Djulögruppen 

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

vintern 

• Avstängt för genomfartstrafik på Laxmans väg, utnyttjas till gångstråk 

• Gångstig mellan Kyrkogårdsvägen och Laxmans väg rustas upp under 2021 

 Bygga två nya idrottshallar 
 

• Nya idrottshallar byggs och planeras vid Sandbäcken, Järven, nya skolan på Norr 

samt Skogsborg 

 Utveckla Sportcentrum 
 

• Ny isarena har byggts på Backavallen 

• Omfattande renovering av simhallen  

• Renovering av gymnastik- och tennishallen samt ny ventilation och mer 

energieffektivt uppvärmningssystem 

• Ny hinderbana bakom Duveholmshallen  

• Flera planerade och pågående projekt inom Sportcentrum, bland annat ny 

servicebyggnad, belyst gång- och cykelstråk, tydligare skyltning, utbyggnad av 

gymnastik- och boulehall samt ny sarg och plexiglas i ishallen 

 Ge fler nya sporter plats i 

lokaler och på olika 

anläggningar 
 

• Ny hinderbana bakom Duveholmshallen 

• Två padelhallar har tillkommit genom privata initiativ 

• Ny discgolfbana i Backaområdet 

• Möjlighet att spela curling i nya isarenan på Backavallen 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Bygga nya omklädningsrum 

på Backavallen och i samma 

byggnad ge personalen en 

modern arbetsmiljö 
 

• Byggnation pågår av ny servicebyggnad med omklädningsrum 

 Modernisera bandyarenan 

och byta ut köldmediet till 

isytorna till ett modernt och 

miljö- och hälsovänligt 

alternativ 
 

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

Katrineholm 

• Kylanläggningen utbytt till ett mer modernt och hälsovänligt kylmedel som ger miljö- 

och energimässiga förutsättningar att erbjuda åkbar is för allmänheten under stor 

del av året 

• Energieffektivisering genom att utnyttja befintligt geoenergilager i kombination med 

isarenans nya kylanläggning 

 Anlägga ytterligare en 

konstgräsplan och på längre 

sikt planera för att det ska 

finnas en plan i varje 

väderstreck 
 

• Ny konstgräsplan har anlagts på Värmbols IP 

• Lämpliga platser för ytterligare konstgräsplaner utreds 

 Möjliggöra för 

idrottsföreningarna att hitta 

en gemensam mötesplats i 

befintliga lokaler för att 

skapa ett ”Idrottens Hus” 
 

• Projektet pausat då föreningslivet dragit tillbaka sin önskan om ett Idrottens hus 

 Utreda behov och kostnader 

för att renovera och snygga 

upp Nyhemshallen 
 

• Belysning i hallen samt ställverk för inkommande el har bytts 

• I omklädningsrum har duschväggar monterats 

• Besiktning och genomgång av sporthallen är genomförd, investeringsbehov 

gällande utbyte av läktare och sportgolv kommer att tas upp i budgetunderlag för 

2022  

 Utreda modernisering och 

ansiktslyftning av campingen 

vid Djulö 
 

• Utvecklingsarbete pågår där en utvecklingsplan för campingen med prioriterade 

åtgärder tas fram 

• En plats för vinterförvaring av båtar är iordningställd och ställplatser för husbilar 

håller på att anläggas 

Hållbar miljö 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Ökad andel miljöfordon i 

kommunens 

verksamheter 

STN, KFAB, KIAB 

• Hög andel miljöbilar jämfört med andra kommuner 

• Förbrukningen av fossila drivmedel har minskat med 28 procent på två år 

• Förutsättningar har skapats för omställning av fossila fordonsflottan till el 

 
Ökad energieffektivitet i 

kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB 

• Minskad energiintensitet (energiförbrukning för el och värme per kvadratmeter) i 

kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB 

• Nya isarenan på Backavallen möjliggör stora energieffektiviseringar 

 
Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

• Den totala solelsproduktionen i kommunen har ökat 

• Kommunens egen solelproduktion genom fastighetsbolagen KFAB och KIAB har ökat 

• Solceller är befriat från avgift i plan- och bygglovstaxan 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Minskade utsläpp av 

näringsämnen och 

föroreningar till sjöar och 

vattendrag 

KS, BMN, STN, KVAAB 

• Arbete pågår med inventering av enskilda avlopp, totalt åtgärdades 357 bristfälliga 

avlopp 2019-2020 

• Pågående projekt för att minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från 

hästhållning 

• Pågående projekt för att rena Öljaren genom lågflödesmuddring och återföra 

näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark 

• Dagvattenutredningar görs i samband med framtagande av detaljplaner 

• Projektering pågår för våtmark vid Mejeridiket/sjön Näsnaren i samverkan med 

Tekniska verken, Finja, SKF och Sörmland Vatten 

• Förstudie pågår för våtmark vid Djulö i samverkan med Amazon Web Services och 

Sörmland Vatten 

• Förstudie påbörjad gällande Lasstorpsdiket 

 
Nedskräpningen ska 

minska 

KS, BIN, BMN, STN, KFAB, 

KIAB, KVAAB 

• Nedskräpningen har minskat på kontrollerade ytor 

• En handlingsplan mot nedskräpning har antagits 

• Insatser och kampanjer för att minska nedskräpning har genomförts i samarbete 

med skolor, Håll Sverige Rent och Städa Sverige 

 
Biologisk mångfald ska 

främjas genom aktiva 

åtgärder och naturskydd 

KS, STN 

• Markytor har omvandlats till ängsplanteringar  

• Insektshotell har satts upp 

• Totala arealen skyddad natur har ökat 

 
Klimatsmartare måltider 

i kommunens 

måltidsverksamhet 

STN 

• Minskat klimatavtryck av kommunens livsmedelsinköp 

• Planering av matsedeln för att minska svinn och anpassning av recept för att främja 

varor i säsong 

• Flera insatser för att påverka barns och ungdomars matval, bland annat servering av 

det vegetariska alternativet först i serveringlinjen, marknadsföring av dagens 

miljöval samt produktion av filmer om hållbar livsmedelskonsumtion 

Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Omvandla klippta grönytor 

till ängsplanteringar för att 

främja biologisk mångfald 
 

• Ett antal markytor har ställts om till ängsplanteringar och fler är under framtagande 

 Samverka med och ställa 

krav på Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen 
 

• Samverkan med bland annat Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för att 

minska nedskräpning vid återvinningsstationerna 

 Ge information vid bygglov 

om hur det är lämpligast att 

placera byggnader för att få 

optimal effekt av solceller 
 

• Solkartan på webben 

• Frågor om solceller hanteras av energi- & klimatrådgivaren 

 Sätta upp fler bihotell 
 

• Ett antal insektshotell sätts upp varje år för att bidra till biologisk mångfald och öka 

medvetenhet om frågan 

 Installera ytterligare 

solenergi i kommunens 

fastigheter 
 

• Kommunens solelproduktion genom fastighetsbolagen KFAB och KIAB har ökat 

 Fortsätta arbetet kring 

inventering och kretslopps-

anpassning av små avlopp 
 

• Arbete pågår med inventering av enskilda avlopp, totalt åtgärdades 357 bristfälliga 

avlopp 2019-2020 

• Projekt kring kretsloppsanpassning av små avlopp har genomförts 

• Slam från små avlopp hygieniseras i Sörmland Vattens externslambrunnar med 

efterföljande spridning på åkermark 

• Ytterligare åtgärder kan krävas på sikt, inväntar regeringens utredning av framtida 

slamhantering 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Förbättra dagvatten-

hanteringen, i första hand 

genom lokalt omhänder-

tagande, eller genom 

utveckling av våtmarker som 

samtidigt skapar attraktiva 

områden för rekreation 
 

• Kartläggning inom tätort av dagvattenflöden vid nederbörd delvis genomfört i 

samarbete med Sörmland Vatten 

• Dagvattenutredningar görs i samband med framtagande av detaljplaner 

• Projektering pågår för våtmark vid Mejeridiket/sjön Näsnaren i samverkan med 

Tekniska verken, Finja, SKF och Sörmland Vatten 

• Förstudie pågår för våtmark vid Djulö i samverkan med Amazon Web Services och 

Sörmland Vatten 

• Förstudie påbörjad gällande Lasstorpsdiket 

 Genomföra ett projekt för att 

rena Öljaren genom 

lågflödesmuddring 
 

• Projektet uppstartat  

 Minimera utsläpp av 

läkemedelsrester i sjöar och 

vattendrag genom 

samverkan med Region 

Sörmland 
 

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

kommunen 

• Informationsinsatser utifrån avfallsplanen 

 Stärka kommunens 

kommunikation och 

kunskapsspridning kring 

miljöfrågor 
 

• Digitala kommunikationsinsatser och utveckling av informationen på webbplatsen 

• Aktiv marknadsföring av Naturkartan  

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

och Städa Sverige 

• Kommunikation gällande resultat i olika miljömätningar 

 Informera om kommunens 

naturvärden 
 

• Naturkartan har uppdaterats med bland annat flera leder och nyttjas även av 

+Katrineholm för information till turister och besökare 

 Införa elbussar i 

stadstrafiken 
 

• Genomfört 

 Utreda möjligheterna att öka 

genomsläppligheten på 

hårdgjorda ytor, exempelvis 

genom användande av 

hålsten 
 

• Möjligheten till genomsläppliga hårdgjorda ytor utreds vid framtagande av 

detaljplaner för Lövåsen-Finntorp, Lövåsen-Uppsala samt Kerstinboda 

 Eftersträva en lägre 

energiförbrukning än 

Boverkets norm vid 

nybyggnationer 
 

• Vid nyproduktion bygger KFAB lägst lägst silvercertifierad byggnad enligt 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, där en byggnad kan certifieras till guld, 

silver eller brons utifrån krav på energi, inneklimat och material 

• Nya isarenan och konverteringen av kyl- och energisystemet vid Backavallen ger 

stora energibesparingar 

 Intensifiera arbetet med att 

minska matsvinn, bland 

annat genom att utveckla en 

e-tjänst för specialkost och 

frånvaro 
 

• Ny nationell matsvinnsmätning startade hösten 2020 

• Planering av matsedeln för att minska svinn  

• Ny e-tjänst för specialkoster och anpassade måltider effektiviserar hanteringen och 

kommunikationen   mellan kök, dietist, skola och föräldrar vilket bidrar till minskat 

matsvinn 

 Förtäta staden för minskade 

behov av transporter 
 

• Pågår genom nya detaljplaner för Pionen, Vitsippan, Abborren samt i arbetet med 

Centrum Väst 

• Bygglov beviljat för drygt 200 nya lägenheter i kvarteret Hämplingen 

 Förstärka möjligheterna att 

gå och cykla genom nya 

gång- och cykelbanor 
 

• Om- och tillbyggnad av gång- och cykelbanor på båda sidor om Vasavägen/nya 

stråket  

• Om och tillbyggnad av gång- och cykelbana på Nävertorpsgatan  

• Projektering av ny gång- och cykelbana mellan Katrineholm och Strängstorp 

• Förbättrad skyltning för cyklister 

• Gång- och cykelbana kommer byggas genom Backavallen till Sportcentrum under 

2021 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Ställa miljökrav vid 

upphandling, på såväl varor 

och produkter som på 

transporter 
 

• Miljökrav på varor, produkter och transporter ställs vid upphandling 

 Revidera kommunens 

finanspolicy för att förtydliga 

att kommunen inte ska 

investera i fossilbranschen 
 

• Finanspolicyn har reviderats 

 Skärpa kraven vid 

upphandling och användning 

av kemikalier, med hänsyn till 

både miljö- och arbetsmiljö-

aspekter 
 

• Revidering av kommunens inriktningsdokument för inköp 

• Miljöstrateg deltar i upphandlingsrådet 

• Revidering pågår av kommunens rese- och fordonspolicy som även hanterar 

miljöhänsyn vid transporter av varor 

 Fasa ut och ersätta 

användandet av 

plastmaterial, såsom 

engångsartiklar, med 

miljövänliga alternativ i de 

kommunala verksamheterna 
 

• Inköpsrutiner har reviderats 

• Handlingsplan för giftfri/hälsosam förskola har följts upp  

• Arbete pågår med att fasa ut engångsartiklar där det är möjligt, inom hälso- och 

sjukvårdsområdet finns i många fall inga bra alternativ 

• Pandemin har bidragit till ökad användning av engångsmaterial, till exempel 

matlådor till skolelever, samtidigt som viss användning minskat till följd av stängda 

verksamheter 

 Utreda möjligheten till 

vertikala odlingar i 

centrum för att minska 

klimatpåverkan, buller 

och dagvattenflöden,  

i samverkan med 

fastighetsägare 
 

• Ej påbörjad 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Bedömning av resultatmål 

 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Säkrad 

kompetensförsörjning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Ökad andel som arbetar heltid 

• Minskad personalomsättning 

• Flexibla åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen under pandemin, exempelvis 

omfördelning av befintlig personal 

• Samverkan med högskolor och universitet kring verksamhetsförlagd utbildning 

• Pågående äldreomsorgslyft ger medarbetare möjlighet att studera till 

undersköterska eller vårdbiträde samtidigt som de arbetar 

• Pågående kompetensutvecklingssatsning för personal i förskola  

• Pågående traineeprogram samt olika chefs- och ledarskapsutbildningar, bland annat 

ett årligen återkommande utvecklingsprogram för chefer i personligt ledarskap  

 
Ökat 

medarbetarengagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• På totalt nivå är resultatet i medarbetarundersökningen oförändrat, varje 

arbetsplats ska identifiera förbättringsområden och ta fram handlingsplaner 

• Kontinuerligt arbete för att medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetsplanering 

och systematiskt kvalitetsarbete 
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 Resultatmål Resultat och genomförda åtgärder 

 
Förbättrad hälsa för 

kommunens 

medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Under 2019 minskade den totala sjukfrånvaron för både kvinnor och män 

• Under 2020 ökade sjukfrånvaron men mot bakgrund av pandemin bedöms 

ökningen som relativt begränsad 

• Minskad långtidssjukfrånvaro 

• Utveckling av det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa genom bland 

annat friskvårdsbidrag, hälsoinspiratörer, hälsovecka, hälsokollen och stöd för att 

sluta röka 

 
Kommunens 

tillgänglighet för 

invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

• Utvecklingen av Kontaktcenter har bidragit till att göra det enklare för invånare att 

komma i kontakt med kommunens tjänster och service 

• Omfattande utveckling och ökat användande av e-tjänster och digitala lösningar har 

ökat tillgängligheten men också bidragit till att upprätthålla verksamhet under 

pandemin 

 
Ökad digital delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Genom pandemin har utvecklingen och kompetensen när det gäller digitalisering 

och användande av digitala lösningar accelererat 

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

tjänster 

• Insatser görs även inom förvaltningarna för att främja ökad digital delaktighet 

internt och externt 

• Flerårig satsning på digitala verktyg i skolan har bidragit till ökad digital delaktighet 

 
Ökad effektivitet genom 

nya samverkansformer 

internt och externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, KVAAB, VSR 

• Ökad samverkan med närliggande kommuner kring bland annat 

gymnasieantagning, livsmedelskontroll, modersmålsundervisning och telefonväxel 

• Samverkansplattform med Arbetsförmedlingen 

• Utvecklad samverkan med regionen kring Trygg hemgång 

• Intert har samverkan bland annat utvecklats kring Kontaktcenter, rutiner för 

detaljplaner och bygglov, projektledning och uppföljning, barnhälsoteam 

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

externt 

 
Resultatet ska uppgå till 

minst en procent av 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

• Resultatet för 2019 uppgick till 2,3 procent av skatteintäkterna 

• Resultatet för 2020 uppgick till 3,9 procent av skatteintäkterna 

 
Nettodriftskostnaderna 

ska inte öka snabbare än 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

• Under både 2019 och 2020 ökade nettodriftkostnaderna mindre än skatteintäkterna 

 
Avskrivningar ska under 

mandatperioden inte 

överstiga tre procent av 

driftbudgeten 

KS 

• Under både 2019 och 2020 översteg avskrivningarna tre procent av driftsbudgeten 

• I genomsnitt uppgick avskrivningarna till 3,4 procent av driftbudgeten under de 

första två åren av mandatperioden 

• Enligt plan och beslut för 2021 kommer investeringsnivåerna vara fortsatt höga 
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Uppföljning av uppdrag 

Uppdrag Kommentar halvtid 

 Utveckla kommunens, 

tillgänglighet, bemötande 

och service till invånare och 

företag på bred front, genom 

bland annat e-tjänster,  

ny webbplats, Kontaktcenter, 

servicepunkter på lands-

bygden och god tillgänglighet 

per e-post och telefon 
 

• Utvecklingen av Kontaktcenter som kommungemensam reception 

• Budget- och skuldrådgivningens placering vid Kontaktcenter 

• Servicepunkterna på landsbygden inventeras löpande genom besök 

• Omfattande utveckling av nya e-tjänster och digitala lösningar 

• Kontinuerlig utveckling av kommunens webbplats 

• Förändrad organisation inom socialförvaltningen med en gemensam mottagning 

• Anpassade öppettider och bemanning i kommunens växel för snabbare service 

 Fortsätta arbetet för att öka 

den digitala delaktigheten i 

alla åldrar 
 

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

tjänster 

• Flerårig satsning på digitala verktyg i skolan har bidragit till ökad digital delaktighet 

• Arbete med att öka intern digital delaktighet för kommunens medarbetare 

samordnas genom digitaliseringsforum 

• Konceptet för kommunens arbete kring digital delaktighet (Digidel) behöver förnyas 

 Utveckla uppföljning och 

redovisning av kommunens 

resultat och kvalitet 
 

• Kommunens delårsrapport och årsredovisning har utvecklats och månadsbokslut 

införts 

• Utveckling pågår av det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningarna 

• Förbättrade digitala system för tillgång till data på aggregerad och detaljerad nivå 

 Intensifiera arbetet med att 

effektivisera den kommunala 

organisationen, bland annat 

genom att ta tillvara 

medarbetarnas kreativitet 

och idéer 
 

• Medel har avsatts för innovation och medarbetare utbildats i metoder för att driva 

innovationprocesser 

• Ökad samverkan över förvaltningsgränser, till exempel gällande trygghet och 

säkerhet, föreningsliv, investeringsprojekt och Kontaktcenter 

• Förvaltningarna har utvecklat arbetssätten för att ta tillva medarbetarnas kreativitet 

och idéer, till exempel genom facklig samverkan, arbeta med ständiga förbättringar, 

idépris och e-tjänst för att ta emot idéer 

 Utveckla utbildnings-

möjligheterna för 

kommunens anställda, 

exempelvis genom betald 

utbildning inom ramen för 

arbetstiden eller genom att 

garantera anställning för 

personer som arbetar heltid 

men som studerar på sin 

fritid för att läsa in viss 

kompetens 
 

• Riktade satsningar har gjorts inom flera förvaltningar som ger möjlighet att studera 

på arbetstid, exempelvis barnskötare, specialpedagogik, förskollärare, 

socionomutbildning, specialistsjuksköterska 

• Inom ramen för den statliga satsningen äldreomsorgslyftet har hittills 17 

medarbetare fått möjlighet till kompetenshöjande insatser, varav hälften var 

timanställda som erbjöds tillsvidareanställning när de tackade ja till erbjudandet 

• Internt traineeprogram samt chefs- och ledarskapsutbildningar 

 Öka den interna 

effektiviteten genom 

digitalisering och 

vidareutveckling av 

e-tjänster 
 

• Ett stort antal digitaliseringsinitiativ har genomförts och pågår, arbetet samordnas 

genom ett digitaliseringsforum med deltagare från alla förvaltningar 

• Office 365 har implementerats och ger stora möjligheter till fortsatt utveckling av 

digitala lösningar och effektivisering av olika arbetsprocesser 

• Totalt finns 115 e-tjänster i kommunens e-tjänstportal, arbete pågår med 

kvalitetssäkring 

• Utveckling pågår av digitala kartan på webben samt GIS-tjänster 

• Pandemin har bidragit till en kraftig ökning av nyttjandet av digitala verktyg, bland 

annat för möten och utbildningar 

 Alla medarbetare ska ha en 

heltidsanställning som grund 

och kunna välja 

tjänstgöringsgrad 
 

• Samtliga medarbetare som omfattas av heltid som norm har en helttidstjänst som 

grund. Möjlighet finns att välja tjänstgöringsgrad om verksamheten så tillåter. 
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Uppdrag Kommentar halvtid 

 Öka samarbetet med andra 

kommuner, exempelvis 

genom att köpa och sälja 

tjänster för att säkra 

kompetens och 

kostnadseffektivitet 
 

• Samverkan med andra kommuner finns inom många verksamhetsområden, både 

genom köp och sälj av tjänster och samverkan genom olika former av 

samverkansråd och samverkansprojekt 

• Exempel på samverkansområden som tillkommit under 2019 och 2020 är 

samverkan kring införande av e-arkiv genom Sydarkivera, en länsgemensam 

socialjour, antagning till gymnasieskolan där Vingåker och Flen köper tjänsten av 

Katrineholms kommun, nya avtal kring mottagande av elever inom grund- och 

gymnasiesärskolan, leverans av matlådor inom hemtjänsten till Flen samt en 

gemensam webbportal för vuxenutbildningen i länet  

 Fortsätta insatserna för att 

minimera delade turer 
 

• Arbetet med att minimera delade turer pågår kontinuerligt i de få fall de finns 

 Utveckla samverkan med 

näringslivet, Region 

Sörmland och andra 

myndigheter gällande 

kompetensförsörjning och 

rekrytering, exempelvis för 

att möjliggöra så kallade 

tandemrekryteringar 
 

• Regionen arbetar med att utveckla samverkan inom länet för att att stärka 

kompetensförsörjningen 

• Inom ramen för ESF-projektet Kompetens inför framtiden pågår samverkan med 

bland annat näringslivet 

• Samverkan kring kompetensförsörjning gällande hälso- och sjukvårdspersonal i 

samband med pandemin  

• Kontakter har tagits men ännu inte lett till samarbete gällande tandemrekryteringar 

 Utreda behov och 

möjligheter till stärkt 

samverkan med externa 

parter, exempelvis gällande 

kompetensutveckling/ 

utbildning av medarbetare 
 

• Samarbete med flera utbildningsanordnare. Initiativ har tagits för samordning av 

utbildningar mellan kommuner, men behov och inriktning har varit olika. 

 Vidareutveckla friskvårds-

insatserna och stimulera 

medarbetarna till ökad 

friskvård 
 

• Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö, friskvård och hälsa har utvecklats genom 

bland annat friskvårdsbidrag, hälsoinspiratörer, hälsovecka, hälsokollen, stöd för att 

sluta röka, digital pausgympa och mindfulness 

 Stötta och stärka personal-

föreningen, i syfte att bredda 

utbudet av förebyggande och 

personalvårdande aktiviteter 

och uppmuntra fler att delta 
 

• Dialog förs med personalföreningen avseende insatser och om att bredda 

informationen om personalföreningens aktiviteter 

 Sätta in insatser för att 

avlasta exempelvis lärare, 

sjuksköterskor och social-

sekreterare från administra-

tiva arbetsuppgifter, bland 

annat genom att ta in nya 

kategorier av medarbetare 
 

• Inom bildningsförvaltningen anställs nya yrkeskategorier för att avlasta 

lärarpersonal, exempelvis administratörer, socialpedagoger, resurspedagoger, 

trygghetsvärdar 

• Inom socialförvaltningen finns administratörer för att avlasta socialsekreterarna de 

arbetsuppgifter som kan utföras av annan kompetens 

• Inom vård- och omsorgsförvaltningen avlastas legitimerad hälso- och 

sjukvårdpersonal gällande bland annat beställningar, provtagningar och skötsel av 

bilar genom administrativ personal och frikopplade undersköterskor 

 Utreda möjligheterna att 

stimulera medarbetare till 

friskvård genom digitala 

verktyg och en hälsopremie 

utöver friskvårdsbidraget 
 

• Ett digitalt verktyg för pausgympa har prövats och införts 

• Utredning av hälsopremie pågår 

 Stärka ledarskapet och 

medarbetarskapet genom 

bland annat kompetens-

utveckling, formell 

samverkan samt dialog och 

delaktighet 
 

• En medarbetarbetskaps- och ledarskapsprofil har tagits fram utifrån det 

personalpolitiska programmet 

• Verktyg och dialogmaterial har tagits fram som kan användas på arbetsplatsen i 

syfte att stärka medarbetarskapet och ledarskapet 

• Kommunövergripande ledarskapsprogram och chefsutbildningar 

• Traineeprogram 

• Förvaltningsspecifika insatser, exempelvis bildningsförvaltningens arbete med 

effektfullt ledarskap 
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öka den interna kompetensen kring hållbarhetsfrågor i kommunorganisationen samt att 
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hållbarhetsfrågor.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner hållbarhetsrapporten 2020 för Katrineholms kommun, lägger 
den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
En hållbarhetsrapport för Katrineholms kommun har sammanställts och överlämnats till 
kommunstyrelsen. Hållbarhetsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande 
redogörelse för kommunens hållbarhetsarbete under 2020 och är delvis baserad på 
kommunens årsredovisning för 2020. Syftet med hållbarhetsrapporten är att beskriva vilka 
hållbarhetsfrämjande insatser som kommunorganisationen genomförde under 2020, men 
också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som kommunen står inför. 

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 
och innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål. I Sverige har kommunerna och 
regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen eftersom de kommunala 
grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och samhällsplanering, i hög grad är 
kopplade till målen i Agenda 2030.

I Katrineholms kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att 
hållbarhetsperspektivet finns med i planeringen och för att följa upp hur hållbarheten 
utvecklas i kommunen. Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i 
hållbarhetsarbetet utifrån verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre 
hållbarhetsdimensionerna.

Hållbarhetsrapporten 2020 är kommunens första samlade hållbarhetsrapport utifrån 
Agenda 2030. Ambitionen är att ge en årlig och samlad återrapportering av 
hållbarhetsarbetet till kommunstyrelsen. Målet är också att rapporten ska bidra till att öka 
den interna kompetensen kring hållbarhetsfrågor i kommunorganisationen samt att den 
ska kunna användas som underlag för kommunens externa kommunikation kring 
hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsrapporten har tagits fram på uppdrag av kommundirektören av en arbetsgrupp 
bestående av verksamhetscontroller, miljöstrateg samt kommunikatörer. Innehållet i 
rapporten har förankrats i kommunens ledningsgrupp.
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Hållbar utveckling globalt och 
lokalt  
Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. I den här 

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

under 2020.  

Agenda 2030 

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

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

• Att avskaffa extrem fattigdom 

• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 

• Att främja fred och rättvisa 

• Att lösa klimatkrisen 

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

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

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

samhällsfrågor med avgörande betydelse för vår och planetens framtid. 

Det här innebär hållbar utveckling 

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

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

1. Social hållbarhet 

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

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

2. Miljömässig hållbarhet 

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

naturen runt omkring oss. 

3. Ekonomisk hållbarhet 

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

skattefinansiering och privata investeringar uppnår en sund ekonomisk balans. 

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

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

samverka. Hållbarhetsarbetet kräver därför helhetssyn och samverkan. 

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

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

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

grad kopplade till målen i Agenda 2030. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet finns med i 

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

Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i hållbarhetsarbetet utifrån 

verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Så här följer vi upp våra resultat 

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

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

När vi följde upp våra resultatmål i årsredovisningen för 2020 följde vi därför upp 

hållbarhetsmålen parallellt. 

I den här rapporten sammanfattar vi Katrineholms kommuns hållbarhetsarbete under 2020. 

Rapporten bygger på vår årsredovisning för 2020. Syftet är att kortfattat redogöra för vilka 

hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomfört, vilka utmaningar vi står inför och vilka resultat 

som vi uppnått. 

För varje globalt mål beskriver vi följande: 

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

kommun. 

• Det här gjorde vi under 2020, exempel på insatser som vi genomförde under 2020. 

• Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020, bedömning av måluppfyllelsen för våra 

resultatmål under 2020. 

Bedömning av resultatmålen 

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

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

redovisas könsuppdelat i två kön.  

Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med en färgsymbol: 

   Uppnås eller överträffas 

   Uppnås delvis 

   Uppnås inte 

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

grön markering ska alla indikatorer kopplade till resultatmålet visa en positiv utveckling för båda 

könen.  

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

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

endast för ett av könen. 

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

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

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

resultat från 2020. 
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17 globala mål 

1. Ingen fattigdom 

 

Ingen fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

Det här är våra utmaningar 

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

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

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

arbetsmarknaden. I vår kommun var det 2,3 procent av den vuxna befolkningen som hade 

långvarigt ekonomiskt bistånd 2019, medan genomsnittet för alla kommuner var 1 procent.  

• Vi hade också en högre andel barn och unga som ingick i ekonomiskt utsatta hushåll, 

16,7 procent av invånarna 0-19 år jämfört med 9,1 procent i riket som helhet 2019. Vi har 

dock sett en tydlig minskning av antalet barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd. 

Under 2020 var det 840 barn i snitt per månad som ingick i hushåll med försörjningsstöd,  

en minskning med 17 procent jämfört med 2016. 

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

uppväxtvillkor oavsett familjens ekonomiska situation.  

Det här gjorde vi under 2020 

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

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

• Vi påbörjade vi en satsning med att konvertera försörjningsstöd till anställningar för att ge 

ekonomiskt utsatta familjer möjlighet att ta steget till egen försörjning.  

• Vi skapade fler möjligheter till arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom våra 

verksamheter. 

• Ungdomar fick möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom kommunala feriejobb 

och andra kortare anställningar. 

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

Lyckliga gatorna och Perrongen. 

• Genom Fritidsbanken erbjöd vi alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 
Fler arbetstillfällen 

 
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 

försörjning 

 
Ökad sysselsättning 

 
Förebyggande och tidiga insatser för barn 

och unga ska prioriteras 
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2. Ingen hunger 

 

Ingen hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 

förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk 

Det här är våra utmaningar 

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

• Vi behöver bidra till hälsosammare matvanor i befolkningen för att minska risken för ohälsa. 

I Sörmland är andelen invånare med fetma 20 procent, att jämföra med 16 procent i riket 

som helhet. 

• Ett delmål i Agenda 2030 är att senast 2030 skapa hållbara system för livsmedels-

produktion. Vi kan påverka genom våra livsmedelsinköp och genom minskat matsvinn. 

Ekologiska livsmedel utgjorde 27 procent av våra livsmedelsinköp 2019, snittet för alla 

kommuner var 30 procent.  

Det här gjorde vi under 2020 

• Vi ökade möjligheterna att välja mellan olika maträtter för äldre som beställer matlådor och 

får mat hemlevererad.  

• Inom äldreomsorgen kvalitetssäkrade vi den konsistensanpassade kosten. 

• Personal inom funktionsstöd och hemtjänst utbildades kring kost, nutrition och hälsa. 

• Vi tog fram ett koncept för ”må bra fika” för att främja och peppa till goda och hälsosamma 

mat- och fikavanor. 

• I samband med våra lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga serverades frukt och 

mellanmål. 

• För elever med distansundervisning under pandemin skapade vi möjligheter att beställa och 

hämta lunchmatlådor på många skolor. 

• Vi klimatanpassade våra skolmåltider genom att köpa svenska livsmedel, minska matsvinnet 

och planera matsedeln utifrån råvaror i säsong.  

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 
Måltiderna inom vård och omsorg ska 

utvecklas 

 
Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 

 
Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 
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3. God hälsa och välbefinnande 

 

God hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 

alla i alla åldrar 

Det här är våra utmaningar 

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

som helhet, till exempel när det gäller rökning, fetma och medellivslängd. I Katrineholm 

uppgick det så kallade ohälsotalet till 29 dagar, jämfört med 23 dagar i riket. Ohälsotalet 

visar antalet hälsorelaterade ersättningsdagar från Försäkringskassan för invånare 16-64 år.  

• Pandemin har påverkat den fysiska och psykiska hälsan negativt. Den har även begränsat 

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

arbete med att främja hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa nu ännu viktigare. 

• Eftersom det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället behöver vi också 

arbeta för att skapa mer jämlika livsvillkor, som bidrar till mer jämlik hälsa. 

• Vi behöver fortsätta våra insatser för att förebygga och behandla olika former av missbruk. 

Det här gjorde vi under 2020 

• Pandemin innebar att vi snabbt behövde ställa om flera verksamheter för att minska risk för 

smittspridning, framför allt inom vård och omsorg, skolan samt kultur och idrott.  

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

föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.  

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

vandringsleder och den digitala tjänsten Naturkartan som guidar till olika friluftsaktiviteter. 

• Inom vård och omsorg utvecklade vi nya former av aktiviteter för våra brukare. 

• För att öka tryggheten för äldre som skrivs ut från sjukhus utvecklade vi samarbetet med 

Region Sörmland utifrån en ny riktlinje för trygg hemgång och effektiv samverkan. 

• Personal inom funktionsstöd och hemtjänst utbildades kring kost, nutrition och hälsa. 

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

annat genom antilangningskampanjer och skyltning om rökfria lek- och badplatser. 

• Vi startade ett brett arbete för att främja och peppa till goda hälsosamma matvanor, tog 

fram flera filmer, ”Dietisten tipsar”, om bra matvanor samt ett koncept för ”må bra fika”. 

• Fler av våra skolor och elever deltog i tävlingen Gå och cykla till skolan än förra året. 

• För att minska risken för trafikolyckor genomförde vi fartdämpande åtgärder, byggde fler 

trygga cykelöverfarter och förbättrade standarden på gång- och cykelvägar. 

• Vi fortsatte arbetet kring fallprevention genom olika aktiviteter riktade till äldre i samverkan 

med Region Sörmland och Västra Sörmlands Räddningstjänst. 

• Vi utvecklade de hälsofrämjande insatserna för våra medarbetare, bland annat genom 

hälsoinspiratörer, hälsovecka, rökfri arbetstid och friskvårdsbidrag. 

• Vi rensade bort över 100 kemiska produkter som vi inte behöver i våra verksamheter. 
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Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020

 
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 

prioriteras 

 
Fler ska få en förbättrad situation efter 

kontakt med individ- och familjeomsorgen 

 
Öppna insatser och hemmaplanslösningar 

ska användas i ökad utsträckning inom 

individ- och familjeomsorgen 

 
Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

 
Färre barn och unga ska utsättas för risk att 

skadas till följd av eget eller andras bruk av 

tobak, alkohol eller narkotika 

 

 
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

 
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en 

positiv upplevelse kring bemötande, 

förtroende och trygghet 

 
Ökade förutsättningar för aktiviteter för 

brukare inom vård och omsorg 

 
Måltiderna inom vård och omsorg ska 

utvecklas 

 
Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg 

 
Förbättrad hälsa för kommunens 

medarbetare 

4. God utbildning för alla 

 

God utbildning för alla 
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla 

Det här är våra utmaningar 

• Bristen på behöriga lärare och förskollärare ökar, både i Katrineholm och i Sverige som 

helhet, i samband med att många går i pension och antalet barn ökar. 

• Skolresultaten är jämförelsevis låga i Katrineholm. Av våra elever i årskurs 9 var det 

77 procent som blev behöriga att gå ett yrkesprogram på gymnasiet, jämfört med 86 procent 

i riket som helhet. Det är också en relativt stor andel av föräldrarna som har låg 

utbildningsnivå, vilket gör det extra viktigt att vi arbetar för att ge alla barn och elever 

likvärdiga förutsättningar i skolan. 

• Att klara gymnasiet är nästan alltid ett krav för att få jobb. Av våra gymnasieelever var det 

64 procent som tog examen inom fyra år, jämfört med 71 procent i riket som helhet. Vi 

behöver se till att fler ungdomar klarar gymnasiet och även läser vidare på högskolenivå. 

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

möjligheter på arbetsmarknaden.  

• Vi behöver fortsatta arbeta för att minska skillnaderna mellan könen när det gäller 

studieresultat och utbildnings- och yrkesval. 
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Det här gjorde vi under 2020 

• Arbetet för att höja resultaten för våra elever i grundskolan fortsatte och vi såg förbättringar 

för både flickor och pojkar, bland annat gällande andelen i årskurs 1 som lärde sig läsa och 

skriva och andelen i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.  

• Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten i skolan, bland annat genom 

värdegrundsarbete, utveckling av måltidsmiljön, åtgärder i utemiljön och trygghetsvärdar. 

• Vi började bygga två nya skolor och flera idrottshallar. 

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

• Genom ökat stöd till distansstuderande såg vi att resultaten inom kommunal 

vuxenutbildning (komvux) förbättrades för både kvinnor och män. 

• Vi ökade möjligheterna att lokalt läsa vidare på eftergymnasial nivå, exempelvis till lärare, 

genom samarbete mellan vårt lärcentrum Campus Viadidakt och universitet och högskolor.  

• Vi genomförde och påbörjade flera kompetensutvecklingsinsatser för våra medarbetare, 

bland annat inom förskola och äldreomsorg. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och 

nå höga resultat 

 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 

och nå höga resultat 

 Ökad trygghet i skolan 

 Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

 Säkrad kompetensförsörjning 
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5. Jämställdhet 

 

Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors 

egenmakt 

Det här är våra utmaningar 

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

sina egna liv. Så länge det inte är uppnått behöver vi arbeta aktivt med att ge kvinnor och 

män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling. 

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

studieresultat, utbildningsval och fritidsaktiviteter som speglar könsstereotypa mönster.  

• Det finns en oro för att pandemin bidrar till att kvinnors utsatthet för våld i nära relationer ökar. 

• Som arbetsgivare behöver vi fortsätta verka för jämställda arbetsvillkor och arbetsplatser. 

Det här gjorde vi under 2020 

• Kommunfullmäktige antog en reviderad handlingsplan för jämställdhet.  

• Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten både i skolan och på fritiden, genom bland 

annat systematiskt arbete med lägesrapporter, åtgärder i utemiljön, trygghetsvärdar och 

värdegrundsarbete i skolan. 

• Vi stärkte studie- och yrkesvägledningen och arbetade för att bryta traditionella yrkesval. 

• Fler behandlingsmetoder infördes i arbetet med våld i nära relationer och vi tog fram en 

plan för förebyggande arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

• Vi fastställde nya riktlinjer för föreningsbidrag som innebär att föreningarna måste redovisa 

hur de arbetar med jämställdhet. 

• Vi genomförde olika riktade satsningar för att jämna ut könsskillnader i hur kommunens 

kulturverksamheter används. 

• Vårt arbete med heltid som norm för kommunens anställda fortsatte, ett arbete som har lett 

till att fler kvinnor numera arbetar heltid. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och 

nå höga resultat 

 Fler ska få en förbättrad situation efter 

kontakt med individ- och familjeomsorgen 

 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter 

 Ökad trygghet i skolan 

 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

 Anhörigstödet ska utvecklas 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 

och nå höga resultat 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

 Fler ska gå vidare till studier på 

eftergymnasial nivå 

 Förebyggande och tidiga insatser för barn 

och unga ska prioriteras 

 Tryggare offentliga miljöer 
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6. Rent vatten och sanitet för alla 

 

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

vatten och sanitet för alla 

Det här är våra utmaningar 

• Expansionen av Katrineholms tätort ställer nya krav på hantering av dagvatten och större 

dimensioner på vatten och avloppsledningar. 

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

rening och behöver åtgärdas. 

• Hushåll i kransorter som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp kan ha bristande 

kvalitet på sitt dricksvatten. 

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

där man tidigare släckt bränder eller övat med släckskum. 

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

delar av vår kommun, särskilt på landsbygden. 

Det här gjorde vi under 2020 

• Vid nyexploateringar ställde vi krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av 

dagvatten. 

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

att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten. 

• Vi fortsatte arbetet med att inventera enskilda avlopp. Totalt åtgärdades 158 avlopp under 

året. 

• Vi arbetade med flera förstudier och utredningar för att rena grundvatten från PFAS-

föroreningar. 

• Tillsammans med Sörmland Vatten införde vi bevattningsförbud. Vi tog också fram nya 

rutiner för att vattna planteringar med sjövatten istället för kranvatten. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

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

 

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

hållbar och modern energi för alla 

Det här är våra utmaningar 

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

• Nya elledningar tar mark i anspråk. 

• Möjligheter finns att öka den lokala energiproduktionen genom vindkraft och/eller solparker 

men kan leda till intressekonflikter om vad marken ska användas till. 

• Vi behöver fortsätta arbetet med energieffektivisering i våra fastigheter och verksamheter. 

• Ambitionen att installera solceller på nya kommunala byggnader måste vägas mot 

ekonomiska aspekter. 

Det här gjorde vi under 2020 

• Vi byggde en ny isarena på Backavallen som minskar energiförbrukningen jämfört med 

tidigare. 

• Genom olika åtgärder arbetade vi för att minska energiförbrukningen i kommunens 

fastigheter. 

• Vi tecknade ett nytt avtal med förnyelsebar el till både kommunen och de kommunala 

fastighetsbolagen KFAB och KIAB. 

• Vi förberedde och projekterade för att installera solceller på nya isarenan, nya skolan på 

Norr samt äldreboendet Dufvegården och Duveholmshallen. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

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

 

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

tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla 

Det här är våra utmaningar 

• Våra insatser för att få fler företag att etablera sig och växa i Katrineholm behöver fortsätta 

så att fler jobb skapas, sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. I december 2020 

var 10,4 procent av våra invånare i åldrarna 16-64 år arbetslösa, att jämföra med 8,8 procent 

i riket som helhet. 

• Vi behöver stötta fler personer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till 

praktik eller anställning och minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

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

klarar målen om hållbar konsumtion och produktion. 

Det här gjorde vi under 2020 

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

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

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

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

entreprenörskapsutbildning som alternativ till kommunalt feriearbete. 

• Vi skapade fler möjligheter till arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom 

kommunens verksamheter. 

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

feriejobb och andra kortare anställningar för ungdomar. 

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

genom praktik och kompletterande yrkesutbildning tillvarata och utveckla kompetenser 

inom olika kommunala bristyrken, exempelvis kockar, kockassistenter och lokalvårdare. 

• Vi startade ett projekt, Kompetens inför framtiden, med utbildningsinsatser för personer som 

jobbar på företag inom industribranschen som påverkats negativt av pandemin. 

• Tillsammans med +Katrineholm arbetade vi med att lyfta fram lokala turistmål som kan 

bidra till hållbar turism, ge fler arbetstillfällen och främja lokala producenter och kulturlivet. 

• Vi fortsatte arbetet med heltid som norm i kommunens verksamheter, som har lett till att en 

större andel av våra medarbetare nu arbetar heltid, särskilt kvinnor.  

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Växande och breddat näringsliv 

 Fler unga entreprenörer 

 Fler arbetstillfällen 

 Ökad sysselsättning 

 Säkrad kompetensförsörjning 
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9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 

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

inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 

innovation 

Det här är våra utmaningar 

• Vi behöver fortsätta att investera i infrastruktur som främjar hållbar utveckling. 

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

inköp än det som krävs enligt miljölagstiftningen. 

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

kommun inte får gynna enskilda näringsidkare. 

Det här gjorde vi under 2020 

• Vår satsning på fiberbaserat bredband på landsbygden och på utveckling av e-tjänster 

bidrog till att skapa förutsättningar för företagande och minskat resande. 

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

teknik- och entreprenörsskola, och samarbetet med Ung företagsamhet. 

• Vi genomförde många företagsbesök, utvecklade vår service vid myndighetsärenden och tog 

fram ett stödpaket till det lokala näringslivet i samband med pandemin. 

• Vi fortsatte arbetet med att förbättra asfalteringen och standarden på våra gator, vägar, 

gång- och cykelvägar. 

• Vi byggde ett parkeringshus i anslutning till järnvägsstationen som förbättrar 

förutsättningarna för tågpendling. 

• För att skapa trygghet för gående, cyklister och bilister bytte vi ut delar av gatubelysningen 

längs med Eriksbergsvägen till LED-belysning. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 

 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- 

och cykelvägar 

 Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 

 Förbättrat företagsklimat 

 Fler unga entreprenörer 
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10. Minskad ojämlikhet 

 

Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

Det här är våra utmaningar 

• I Sverige som helhet ökar inkomstskillnaderna mellan olika grupper, vilket är kopplat till 

ojämlikhet även när det gäller hälsa, utbildning, boende och tillgång till arbete. 

• Jämfört med många andra kommuner behöver vår kommun lägga mer kraft och resurser på 

att motverka ojämlikhet till följd av socioekonomiska faktorer. Trots att det kommunala 

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

utmaning för oss både ekonomiskt och i våra verksamheter. 

• Vi behöver fortsätta vårt arbete för att motverka segregation på bostads- och arbetsmarknaden. 

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

och känna sig delaktiga. 

Det här gjorde vi under 2020 

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

bostadsrätter, hyresrätter och villor. 

• För att ge ekonomiskt utsatta familjer möjlighet att ta steget till egen försörjning påbörjade 

vi en satsning med att konvertera försörjningsstöd till anställningar och skapade fler 

möjligheter till arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom våra verksamheter. 

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

inom kommunal vuxenutbildning och vi ökade möjligheterna att läsa vidare på 

eftergymnasial nivå i Katrineholm. 

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

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

Fritidsbanken. 

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

kontakt med kommunens tjänster och service. Vi behov kan Kontaktcenter vägleda och ge 

hjälp till självhjälp genom våra e-tjänster, som vi också fortsatte att utveckla på bred front. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 

 Ökad digital delaktighet 

 Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande 

 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 

försörjning 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och 

nå höga resultat 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

 Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial 

nivå 

 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 
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11. Hållbara städer och samhällen 

 

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

motståndskraftiga och hållbara 

Det här är våra utmaningar 

• En hög expansionstakt ger ökat tryck på infrastruktur i form av vatten och avlopp samt 

dagvattenhantering. 

• Vårt dagvattensystem är inte dimensionerat för nuvarande och framtida klimatförändringar 

och lågpunkter i Katrineholms tätort ökar risken för översvämning vid häftiga regn. 

• Klimatanpassning genom lokala dagvattenlösningar och stadsgrönska som ger skugga vid 

varma perioder är kostsamt. 

• Det är svårt att förändra bilburet beteende. 

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

ombyggnationer av kommunala verksamhetsfastigheter 

Det här gjorde vi under 2020 

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

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

Projektering och byggnation pågår genom olika entreprenörer. 

• När vårt fastighetsbolag KFAB bygger nya hus tillämpar de miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad, där en byggnad kan certifieras till guld, silver eller brons utifrån krav på 

energi, inneklimat och material. KFAB:s pågående byggprojekt är på nivån silver. 

• Katrineholms nya stråk färdigställdes och ersatte den gamla genomfarten genom centrala 

Katrineholm. Det nya stråket har gett lägre hastigheter, mindre buller, nya och säkrare ytor 

för gång- och cykeltrafikanter, mer planteringar och grönska som tar hand om dagvattnet 

samt nya mötesplatser. 

• Vi arbetade aktivt för att förbättra dagvattenhanteringen. 

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

vandringsleder. 

• Vi färdigställde åtta nya gång- och cykelpassager som främjar hållbart resande med cykel 

och till fots. 

• Vi har arbetat mer aktivt med nudging som en metod för beteendeförändring, både i vår 

kommunikation och inom olika projekt. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

 Förbättrad standard på gator, vägar,  

gång- och cykelvägar 

 Invånarantalet ska öka till minst 35 500  

personer vid mandatperiodens slut 
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12. Hållbar konsumtion och produktion 

 

Hållbar konsumtion och 
produktion 
Säkerställa hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster 

Det här är våra utmaningar 

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

kan klara målen om hållbar konsumtion och produktion. 

• Vi har återkommande problem med nedskräpning och dumpning av avfall. 

• Det är svårt att ställa hållbarhetskrav i alla våra upphandlingar och resurskrävande att följa 

upp leverantörerna för att säkerställa att kraven efterlevs. 

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

Det här gjorde vi under 2020 

• Genom Fritidsbanken ger vi invånare möjlighet att låna sport- och fritidsutrustning och 

genom Bytestorget kan våra förvaltningar byta möbler och annan utrustning med varandra 

istället för att köpa nytt. 

• Vi samverkade med Håll Sverige Rent och Städa Sverige och genomförde flera insatser och 

kampanjer för att minska nedskräpningen i samarbete med skolor, näringsliv, föreningar och 

engagerade katrineholmare. 

• I slutet av året påbörjade vi ett samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 

Sörmland Vatten, KFAB och Hyreshuset för att minska nedskräpningen vid 

återvinningsstationer och samtidigt höja mängden återvunnet material. 

• Vi reviderade riktlinjerna för våra inköp och förtydligade att vi ska ta hänsyn till både 

miljömässig och social hållbarhet samt till barnkonventionen. 

• Vi ställde miljökrav i en stor del av våra upphandlingar, bland annat krav på fossilfria 

transporter. 

• Vi följde upp matsvinnet i vår måltidsverksamhet genom en ny nationell mätning. 

• Vi anpassade matsedeln och våra recept för att minska matsvinnet och öka användningen av 

råvaror i säsong. 

• Vi rensade bort över 100 kemiska produkter som vi inte behöver i våra verksamheter. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Nedskräpningen ska minska  Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 
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13. Bekämpa klimatförändringarna 

 

Bekämpa 
klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Det här är våra utmaningar 

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

risk för översvämningar i Katrineholms tätort. 

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

klimatpåverkan och anpassa planeringen till nuvarande och kommande klimatförändringar. 

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

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

• De fastigheter som vi bedriver våra verksamheter i ägs genom olika bolag och förvaltningar. 

Det gör det svårare att följa upp och minska vår totala energiförbrukning och avfallsmängd. 

Det här gjorde vi under 2020 

• Vi genomförde åtgärder för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och 

byggde en ny isarena som minskar energiförbrukningen jämfört med tidigare. 

• Våra fastighetsbolag KFAB och KIAB ökade sin solelproduktion. 

• Vi förberedde och projekterade för att installera solceller på nya isarenan, nya skolan på 

Norr samt äldreboendet Dufvegården och Duveholmshallen. 

• Vi minskade vår förbrukning av fossila drivmedel med tio procent. 

• Sedan 2016 har koldioxidutsläppen från vår måltidsverksamhet minskat med cirka 12 

procent, bland annat genom att vi har anpassat matsedeln och våra recept för att minska 

matsvinnet och öka användningen av råvaror i säsong. 

• Den ökade övergången till digitala mötesformer under pandemin underlättades av 

bredbandsutbyggnaden och bidrog till minskat resande. 

• Vi genomförde flera projekt inom hållbart resande, exempelvis projekten Testcyklist och 

Vintercyklist samt tävlingen Gå och cykla till skolan som även var ett samarbete med polis och 

räddningstjänst för att öka barns kunskaper om trafiksäkerhet. 

• Under pandemin minskade resandet med buss och tåg kraftigt men sett över en längre 

period har resandet med kollektivtrafik stadigt ökat. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 

 Ökad solelproduktion 

 Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 

 Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 

 Resandet med cykel och till fots ska öka 

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

 

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

hållbart sätt för hållbar utveckling 

Det här är våra utmaningar 

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

föroreningar och övergödning. 

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

rening och behöver åtgärdas. 

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

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

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

dagvatten innehåller skräp och föroreningar som påverkar sjöar och vattendrag.  

Det här gjorde vi under 2020 

• Vår inventering av enskilda avlopp fortsatte och 158 avlopp åtgärdades under året. 

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

att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten. 

• Vid nyexploateringar ställde vi krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av 

dagvatten. 

• Vi fick en ny entreprenör och kan därmed påbörja den operativa fasen av vårt projekt LIFE IP 

Rich Waters i Öljaren – ett innovativt projekt för att rena en övergödd sjö genom muddring. 

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

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

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

 

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

landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 

ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 

samt hejda förlusten av biologisk mångfald 

Det här är våra utmaningar 

• Stark expansionstakt leder till målkonflikter när det gäller markanvändningen och att 

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

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

användas igen. 

• Våra tätortsnära skogar och friluftsområden påverkas av omfattande angrepp av 

granbarkborre. 

Det här gjorde vi under 2020 

• Vi skapade ängsmark på tidigare klippta gräsytor och vi inledde ett arbete med att återskapa 

betesmarker genom skonsamt skogsbruk. 

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

• Vi inledde arbetet med två förstudier kring tätortsnära våtmarker. 

• För att motverka angreppen av granbarkborre och samtidigt ta hänsyn till naturvärden 

genomförde vi insatser med sök- och plockmetod i flera tätortsnära skogsområden. 

• Vi påbörjade arbete med att ta fram en ny strategi för kommunens arbete med långsiktig 

skogsförvaltning. 

• Vi påbörjade en utredning om att skapa ett naturreservat i Forssjö. 

• Vi utvecklade trädgårdarna vid våra äldreboenden för att skapa upplevelser för våra äldre 

och en närmiljö som bidrar till ökad biologisk mångfald.  

• Vi gjorde riktade kommunikationsinsatser om vad som gäller kring körning med vattenskoter 

i våra sjöar. Bland annat sattes vi upp förbudsskyltar på strategiska platser. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

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

 

Fredliga och inkluderande 
samhällen 
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 

utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt 

bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med 

ansvarsutkrävande på alla nivåer 

Det här är våra utmaningar 

• Antalet anmälda våldsbrott har stadigt minskat de senaste fem åren i Katrineholm, men är 

fortfarande cirka 20 procent högre än i Sverige som helhet. Under 2020 har vi sett tendenser 

till ökad ungdomskriminalitet. 

• Det finns en oro för att pandemin bidrar till att våld i nära relationer ökar. 

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

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

Det här gjorde vi under 2020 

• För att öka säkerhet och trygghet rapporterades händelser och avvikelser kontinuerligt till 

vår säkerhetschef, som sammanställde lägesbilder och planerade insatser i dialog med polis 

och myndigheter. Arbetet kompletterades med ett digitalt system för inrapportering och 

kartläggning av otrygghet.  

• Vi utökade kamerabevakningen och stärkte samarbetet med polisen. Trygghetsmätningar 

genomfördes i olika stadsdelar och avloppsvatten provtogs för att mäta spår av narkotika.  

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

fritiden, genom bland annat systematiskt arbete med lägesrapporter, åtgärder i utemiljön, 

trygghetsvärdar och värdegrundsarbete i skolan. 

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

gatorna och Perrongen. 

• Fler behandlingsmetoder infördes i arbetet med våld i nära relationer och vi tog fram en 

plan för förebyggande arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

• Delmålen i Agenda 2030 handlar också om att främja rättssäkerhet och minska korruption. 

Vi fortsatte arbetet med att utveckla vår myndighetsutövning gentemot företag och enskilda 

och vår interna kontroll. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 

prioriteras 

 Fler ska få en förbättrad situation efter 

kontakt med individ- och familjeomsorgen 

 Tryggare offentliga miljöer 

 Ökad trygghet i skolan 
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17. Genomförande och partnerskap 

 

Genomförande och 
partnerskap 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 

globala partnerskapet för hållbar utveckling 

Det här är våra utmaningar 

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

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

civilsamhället. Samverkan med andra parter kan leda till ökad effektivitet men kan vara svår 

att etablera och upprätthålla på ett bra sätt. 

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

länder genom att ställa hållbarhetskrav, men det är svårt och resurskrävande att ställa och 

följa upp sådana krav. 

Det här gjorde vi under 2020 

• Pandemin har inneburit att vi har utvecklat många nya samarbeten, både internt och 

externt. Ett exempel är projektet Kompetens inför framtiden som bidrar till ökad samverkan 

med lokala företag. 

• Vi förbättrade vår e-tjänst för synpunkter och gav föreningar möjlighet att lämna förslag på 

hur idrottsplatser och andra lokaler kan förbättras. 

• Vi reviderade riktlinjerna för våra inköp och förtydligade att vi ska ta hänsyn till både 

miljömässig och social hållbarhet samt till barnkonventionen. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2020 

 Ökad effektivitet genom nya 

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

Globala målen – Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling (globalamalen.se) 

Agenda 2030 för hållbar utveckling - Regeringen.se 

Glokala Sverige - Svenska FN-förbundet 

Arbetsbok_Glokala_Sverige_2021.pdf (sharepoint.com) 

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

här: 

Agenda 2030 | Katrineholms kommun 

Årsredovisning 2020 Katrineholms kommun 

Jämföraren - Kolada 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
https://katrineholm.sharepoint.com/sites/INTHllbarhetsrapport/Shared%20Documents/General/Arbetsbok_Glokala_Sverige_2021.pdf?CT=1620592546824&OR=ItemsView
https://www.katrineholm.se/boende--miljo/miljo--klimat/agenda-2030.html
https://www.katrineholm.se/download/18.4fe3cdc41787d8c46632870f/1621921847866/%C3%85rsredovisning%202020%20Katrineholms%20kommun,%20KF%202021-03-22%20%C2%A7%2050.pdf
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16574


          

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S)

Agera för att öppna Julita gård
Turistsäsongen är snart över. Många har även i år hemestrat. Tyvärr har Katrineholms 
största turistmål Julita gård i princip hållit stängt med endast parken öppen och den 
avgiftsbelagda parkeringen igång. Inför årets säsong fördes samtal mellan kommunen, 
regionen och Nordiska Muséet för att få muséet att ompröva beslutet om stängning och 
få till några aktiviteter för att inte anläggningen helt ska läggas ner och falla i glömska 
som besöksmål.

Julita gårds verksamhet ger jobb i bygden och skatteintäkter till Katrineholms kommun. 
Dess verksamhet sätter Katrineholm på plats på turismkartan.

Det är därför viktigt att arbeta för en återöppning, med utställningar och aktivitetsdagar 
till säsongen 2022.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) följande:

Hur agerar kommunen för att säkerställa att Julita gård återöppnas 2022?

Katrineholm 24 augusti 2021

Ann-Charlotte Olsson (C)



 

 

Katrineholm 2021-08-25 

MOTION 

Temaparker/Lekplatser  
 

 
Katrineholm behöver utvecklas med fler attraktiva temaparker som välkomnar barn, föräldrar 
mfl. Det finns en pågående utredning om lekparker i Katrineholm. Vi välkomnar utredningen. 
Vi har länge i vårt parti pratat om ”childcity”, alltså en kommun som ser och hör barns 
utvecklingsbehov som en viktig del av framtiden. Efter samtal med flera föräldrar som besökt 
olika lekparker i vårt land finns det en stor potential att utveckla vår kommun ännu mer för 
våra barn och föräldrar. 

Lekparken i Engelska Parken (Carolinaparken) bakom Carolina Rediviva byggdes om och 
nyinvigdes i juni 2014 på temat “Pelle Svanslös värld”. I den nya parken, som skapats av 
Lekplatsbolaget, kan barnen leka i Pelles källare och vind, Måns skjul, klättra i Gammel-Majas 
domkyrkotorn och åka rutschkana ner samt besöka Tusse Batongs kontor och Råttströms 
konditori. Det finns dessutom, gungor, en liten cykelkarusell, en fisktombola, en skola, en lada 
med en gris, takåsar att klättra på och en gammaldags buss som går till Skogstibble. Det finns 
gott om gräsytor och picknickbord runt parken, samt toaletter. På sommaren säljs kaffe, 
våfflor, glass och bullar från en cafékiosk i parken. En riktigt mysig park som är en ny 
sevärdhet för alla barn och föräldrar i Uppsala! (text hämtat fr Pelle Svanslös Lekplats 
(Pelleparken) | Uppsalas lekparker) 

Härbreparken är Huddinges eget Valleby. Här kan du besöka husen som beskrivs i böckerna. 
Det finns bland annat en korvkiosk, guldaffär och café, optiker, djuraffär, polisstation, hotell, 
byggbod, lastkran, en fyr, bil med husvagn och en båt. Det är i båten som LasseMajas 
detektivbyrå huserar. Runt om miniatyrhusen finns rosplanteringar och intill parken finns en 
öppen gräsyta som passar för exempelvis picknick.  (text hämtat Härbreparken (huddinge.se)) 

 

Kristdemokraterna yrkar på att: 

- utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel. 

 

Marian Loley  Joha Frondelius John G Ogenholt 

Ledamöter i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna   

 

 

http://www.uppsalaslekparker.se/pelle-svanslos-lekplats-pelleparken-uppsala/
http://www.uppsalaslekparker.se/pelle-svanslos-lekplats-pelleparken-uppsala/
https://www.huddinge.se/fritid-natur-och-kultur/lekplatser-och-parker/hitta-lekplatser-och-parker-via-lista/harbreparken/
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