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Förord
När vi nu lägger fram 2021 års budget för Katrineholms kommun gör vi det med tillförsikt och
framtidstro. Detta trots de bekymmersamma tider som Katrineholm tillsammans med resten av Sverige
och världen befinner sig i genom pandemin och den historiskt snabba konjunkturnedgången. Samtidigt
som kommunsektorn står inför en ännu större utmaning framåt genom den demografiska omställningen
med allt fler barn och äldre att ta hand om i förhållande till den yrkesaktiva befolkningen.
Vi känner oss emellertid trygga med att vi även denna gång lägger fram en uthållig och hållbar budget,
såväl ur ett ekonomiskt som ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Ekonomiskt genom att agera
ansvarsfullt och långsiktigt, vilket bland annat handlar om att stabilisera resursfördelningen till
kommunens verksamheter över tid för att motverka kraftiga toppar och dalar. Miljömässigt genom att på
bred front fortsätta kommunens ambitiösa arbete kring bland annat klimatfrågor och rent vatten. Socialt
genom en tydlig prioritering av barn och äldre, fortsatt fokus på trygghet och säkerhet samt krafttag för
att fler ska kunna ta steget från försörjningsstöd till egen försörjning.
I januari påbörjas inflyttningen i det nya äldreboendet Dufvegården. Satsningen på våra äldre fortsätter
sedan med renovering av befintliga äldreboenden. Mer personal kommer också anställas i takt med att
verksamheterna byggs ut. Med i planeringen för nästa år är också att det är viktigt att så snart som
möjligt få tillbaka glädjeämnen som på grund av pandemin har fått stå tillbaka i år, inte minst för barn
och äldre. Både att på olika sätt skapa möjligheter till glädje i vardagen och att förhoppningsvis kunna
genomföra större evenemang igen, såsom Festival för mogna och Katrineholmsveckan.
Även skolan tillförs resurser nästa år, samtidigt som krav ställs på intern omfördelning för att effektivisera
och stärka måluppfyllelsen i grundskolan. Inom förskolan görs en satsning på kompetensutveckling för
barnskötare och barnskötarbiträden. En viktig satsning som inleds redan i höst, görs också på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom fler vuxna, kameror, med mera.
Socialnämnden måste nästa år intensifiera arbetet med att minska kostnaderna. Flera åtgärder planeras
och resurser tillskjuts för att växla över till ett annat arbetssätt när det gäller försörjningsstöd, med ökat
aktivitets- och närvarokrav. Syftet är ge bättre förutsättningar för fler att komma vidare till egen
försörjning. Åtgärder kommer också vidtas för att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar
och välfärdsbedrägerier.
För att fler ska få sysselsättning behövs också fler jobb. Vi kommer fortsätta arbeta aktivt både med att
stötta det lokala näringslivet och med få hit nya företagsetableringar; på logistikcentrum, i stan och på
landsbygden. En viktig tillväxtfaktor är fiberutbyggnaden, där vi är stolta över att ligga så långt fram att
målet har nåtts i hela kommunen. En annan avgörande faktor är bostadsbyggandet, där vi ser ett fortsatt
högt tryck. I skrivande stund finns planer för cirka 1 500 nya bostäder.
Tillväxt är viktigt för att kunna finansiera välfärden och klara omställningen med demografin.
Samtidigt kommer det under överskådlig tid vara nödvändigt för kommunen att fortsätta effektivisera
och prioritera så att pengarna ligger där de gör störst nytta. Målet är att under kommande år, trots
ökande verksamhetsvolymer, kunna bibehålla och höja måluppfyllelsen – utan att kostnaderna drar iväg.
Effektivisering handlar därför både om att hålla i plånboken och om att utmana invanda arbetssätt,
tänka nytt och utveckla nya metoder och samarbeten. Då känns det bra att kunna konstatera att den
kommunala organisationen har stått pall väldigt bra under coronapandemin. Kommunens medarbetare
har på ett fantastiskt sätt ställt upp och ställt om, för att hantera utmaningar som ingen hade kunnat
föreställa sig. Det ger tillförsikt även inför kommande år!

Göran Dahlström (S)

Christer Sundqvist (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Inledning
Beredningen av övergripande plan med budget 2021-2023
Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv & lust, översiktsplanen samt kommunplan för 2019-2022. Kommunplanen togs fram gemensamt av Socialdemokraterna
och Moderaterna efter valet 2018 och fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019. Den gäller för
hela mandatperioden och ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget.
Den årliga planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem som utgör
ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Styrsystemet innefattar hela kommunkoncernen, det vill säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och kommunalförbund.
I övergripande plan med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för nämnder, bolag
och kommunalförbund för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Även den
ekonomiska ersättningen avseende kommunens verksamhetsfastigheter fastställs i samband med
budgeten. Utifrån planeringsdirektivet som fastställdes av kommunstyrelsen i maj 2020 har nämnder och
bolag inkommit med underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget. Efter att
den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnder och bolag
fastställa nämndens/bolagets plan med budget. Detta ska ske innan planeringsåret påbörjas.
I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig bild av faktorer som påverkar kommunens planering
och budget för kommande år. Med utgångspunkt från de sju övergripande målen i kommunplan 20192022 redovisas förutsättningar och prioriteringar inför den kommande planperioden. Därefter anges de
särskilda uppdrag som ges till nämnderna inför kommande år. Avsnittet räkenskaper innehåller
driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget, budget för fastighetsinvesteringar, resultaträkning,
balansräkning samt kassaflödesanalys. Bilaga 1 innehåller en organisationsöversikt. I bilaga 2 finns en
förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen. I bilaga 3 redovisas utveckling
och prognoser för nämndernas volymmått. I bilaga 4 anges indikatorer som kommer användas för
uppföljning av resultatmålen i delårsrapporter och årsredovisningar. I bilaga 5 finns ett presentationsmaterial ”Starkt, tryggt & uthålligt – ett axplock ur satsningar och investeringar 2021-2023”.

Samhällsekonomiska förutsättningar
Konjunkturutvecklingen
Redan inför 2020 var konjunkturen på väg nedåt men spridningen av Covid-19 innebar en snabbare
nedgång. Den ekonomiska aktiviteten i världen sjönk kraftigt under första halvåret 2020. Hastigheten och
storleken på nedgången är unik och betydligt större än under den senaste finanskrisen. Under våren
pekade samtliga prognoser på en både djup och långdragen konjunkturssvacka. Regeringen reagerade
med en expansiv finanspolitik för att stimulera ekonomin. Bedömningen är att konjunkturen nådde
botten i april 2020 och en återhämtning förväntas under andra halvan av 2020. Ett försämrat
arbetsmarknadsläge och osäkerhet om pandemins fortsatta utveckling väntas dock hålla tillbaka
återhämtningen.
Flera branscher och företag har drabbats hårt och sysselsättningsgraden har fallit kraftigt. Det gäller
särskilt kvinnor, i synnerhet utomeuropeiskt födda kvinnor, personer med eftergymnasial utbildning och
unga. Arbetslösheten har också ökat. Ökningen har skett i alla grupper, men framför allt bland unga.
Arbetslösheten har stigit något mer bland män än bland kvinnor, trots att kvinnors sysselsättningsgrad
har minskat mer. Det följer av att många kvinnor har lämnat arbetskraften. Den ökande arbetslösheten
har inte varit jämnt fördelad regionalt, utan vissa delar av landet har haft en kraftigare ökning än andra.
Arbetslösheten bedöms fortsätta öka under 2021. Risken att bli långvarigt arbetslös är särskilt stor för
grupper som redan tidigare hade en svag förankring på arbetsmarknaden, exempelvis utomeuropeiskt
födda och personer som saknar gymnasial utbildning.
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Den förhöjda osäkerheten, främst kopplad till hur snabbt ekonomin återhämtar sig, medför att företag
skjuter upp investeringar. Indikatorer pekar på ett lågt kapacitetsutnyttjande inom industrin, vilket också
tyder på dämpade framtida investeringar. Byggindustrin har hittills inte påverkats i samma utsträckning,
men en successiv nedgång väntas. Bostadsinvesteringarna väntas minska, men med en viss fördröjning
jämfört med näringslivets övriga investeringar, då nybyggnationen bedöms sjunka mer gradvis. Offentliga
investeringar bedöms däremot öka, till följd av statliga investeringar i bland annat infrastruktur.
Sammantaget bedöms de totala investeringarna öka under 2021. Det tar dock tid att återhämta det stora
fallet och investeringarna bedöms i slutet av 2021 fortfarande ligga på en lägre nivå än 2019.
Skatteinkomsterna i kommunsektorn väntas växa långsammare än normalt under 2021, men genom de
ökade statsbidragen förväntas den offentliga konsumtionen ändå hållas uppe. Den allmänna
bedömningen är samtidigt att det kommer att ta flera år innan lågkonjunkturen har återhämtat sig.
Tidigast 2024 förväntas en normal konjunktur.

Skatteunderlagsprognoser
Effekterna av pandemin påverkar sysselsättningen och lönesumman kraftigt och därmed också
skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi. Som följd
av den konjunkturkollaps som pandemin fört med sig förväntas skatteunderlagstillväxten 2021 bli nästan
lika låg som under finanskrisens värsta år, 2009.
Skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i oktober 2020 bygger på ett
scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning förväntas driva den svenska
ekonomin mot normal konjunktur 2024. Det innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och
sysselsättningen. Samtidigt förväntas det ta lång tid att ta igen den stora nedgång i samhällsekonomin
som pandemin fört med sig. SKR räknar exempelvis med att arbetslösheten i flera år kommer ligga på en
högre nivå än de senaste åren. SKR:s scenario för 2022–2024 innebär ändå en ihållande stark tillväxt i
sysselsättningen. Löneökningarna tilltar men är måttliga i ett längre perspektiv. Det bidrar till att
skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna.
Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas också av flera regelförändringar som får
effekter för kommunernas skatteintäkter genom höjningar och sänkningar av det generella statsbidraget.
Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den faktiska både 2021, 2022
och 2023. Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 påverkar skatteunderlagets faktiska
utveckling men inte den underliggande, eftersom konsekvenserna för kommunernas skatteintäkter
neutraliseras genom det generella statsbidraget. Under 2021 dämpas skatteunderlagstillväxten av
förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år men förstärks av förslaget om ändrade
förmånsvärden för personbilar. Nettoeffekten är negativ. 2022 beräknas effekten av ändrade förmånsvärden för personbilar bli något större än 2021, vilket förstärker skatteunderlagstillväxten marginellt.
2023 beräknas effekten av ändrade förmånsvärden för personbilar öka ytterligare. Detta år förstärks
dessutom skatteunderlaget av det förslag som regeringen avser att lämna om att höja riktåldern i
pensionssystemet från 65 till 66 år.
Under våren 2020 aviserade regeringen flera höjningar av de generella statsbidragen. Några av dessa
avsåg endast 2020, som direkt kompensation för corona. Andra är mer långsiktiga med syftet att
upprätthålla den kommunala konsumtionen under lågkonjunkturen. I samband med höstbudgeten
aviserades ytterligare höjningar. Inför 2021 höjs de generella statsbidragen till kommunerna med totalt
19,5 miljarder kronor. Höjningarna av de generella statsbidragen har beaktats i SKR:s skatteprognos i
oktober. I budgetpropositionen finns även ett riktat permanent statsbidrag för äldreomsorg om 4
miljarder kronor.
I tabellen på nästa sida jämförs skatteunderlagsprognoser från SKR, regeringen och ESV för åren 2019 till
2023. SKR:s syn på skatteunderlagstillväxten 2020 är mer pessimistisk än vad regeringen presenterade i
budgetpropositionen. Den huvudsakliga förklaringen är att SKR utgår från en större minskning av
arbetade timmar. För 2021–2022 utgår SKR:s scenario från en något större ökning av arbetade timmar än
regeringens, delvis till följd av olikheter i synen på i vilken takt ekonomin återhämtar sig, men också
kopplat till SKR:s bedömning om en större initial minskning.
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Skatteunderlagsprognos, procentuell förändring
2019

2020

2021

2022

2023

2024

20192023

SKR, aug 2020

2,8

2,4

1,3

2,9

4,6

-

15,2

SKR okt 2020

2,8

1,9

1,5

3,5

3,9

3,5

14,5

SKR okt, underliggande

3,0

2,5

1,8

3,5

3,6

3,5

15,1

Regeringen sept

2,9

2,0

2,2

3,6

3,9

-

15,5

Ekonomistyrningsverket, sept

2,7

1,0

1,5

3,8

3,6

-

13,1

Källa: SKR cirkulär 20:39

Förutsättningar i Katrineholm
Ekonomiska förutsättningar
Pandemin och den mycket kraftiga nedgången i konjunkturen under våren påverkar kommunens
ekonomiska förutsättningar på flera sätt. Osäkerheten är stor, vilket inneburit stora variationer i årets
skatteprognoser. Lågkonjunkturen påverkar skatteunderlaget och därmed kommunens intäkter. En
återhämtning förväntas visserligen under andra halvan av 2020 men ett försämrat arbetsmarknadsläge och
osäkerhet om pandemins fortsatta utveckling kan hålla tillbaka återhämtningen.
Arbetsmarknaden i Katrineholms kommun har tydligt påverkats av pandemin och konjunkturnedgången.
Per augusti 2020 hade antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program ökat med 22,9 procent i Katrineholm
jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten (det vill säga inskrivna öppet arbetslösa och sökande i
program som andel av den registerbaserade arbetskraften) var då 10,7 procent i Katrineholms kommun,
vilket kan jämföras med 9,2 procent i riket som helhet. I augusti 2019 var arbetslösheten 8,9 procent i
Katrineholm och 6,9 procent i riket. Liksom i riket som helhet har arbetslösheten ökat mest bland unga och
något mer bland män än bland kvinnor.
De indirekta kostnaderna till följd av coronakrisen kan på sikt bli betydande om lågkonjunkturen leder till
färre arbetstillfällen och ökad arbetslöshet i kommunen. Det påverkar även möjligheterna att komma i
sysselsättning för invånare som redan före pandemin inte var etablerade på eller stod långt från
arbetsmarknaden. I förlängningen påverkas kommunens kostnader för försörjningsstöd och olika former av
arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas i hög grad av de satsningar och åtgärder som regering
och riksdag tar beslut om för att dämpa effekterna av konjunkturnedgången. Statsbidragen har under 2020
ökat och en del av dessa kommer att finnas kvar under kommande år. En stor del av statsbidragen är dock
fortfarande riktade och kortsiktiga, vilket försvårar kommunens möjligheter att planera på längre sikt.
Jämfört med tidigare plan för 2021 (enligt flerårsplanen i kommunens övergripande plan med budget 20202022) innebär SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (oktober 2020) att Katrineholms kommuns totala
intäkter från skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag och kommunal
fastighetsavgift beräknas öka med cirka 30,8 mnkr. Beräkningen baseras på ett antagande att invånarantalet
kommer uppgå till 34 900 invånare per 1 november 2020. Därutöver innebär det riktade permanenta
statsbidraget för äldreomsorg ett tillskott om 15,4 mnkr för Katrineholms kommun.
Finansieringen av välfärden och kompetensförsörjningen är de främsta utmaningarna för Katrineholms
kommun, liksom för övrig offentlig sektor. För att klara finansieringen av välfärden framöver kommer det
vara än mer angeläget att dämpa ambitions- och kostnadsutvecklingen och att fortsätta effektivisera de
kommunala verksamheterna. Samtidigt innebär ökande volymer i de kommunala verksamheterna att
efterfrågan på arbetskraft ökar. För att möta och klara kompetensförsörjningen behöver fler komma in på
arbetsmarknaden och fler arbeta mer tid. Kommunen behöver också fortsätta utveckla sin attraktionskraft
både som plats och som arbetsgivare.
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Befolkningsutveckling i Katrineholm
Prognoser för befolkningsutvecklingen är viktiga för att kunna bedöma framtida behov av kommunens olika
verksamheter. Prognoserna för den demografiska utvecklingen i Katrineholm fram till 2025 visar att gruppen
barn och unga ökar med 12 procent och antalet äldre med 22 procent. Befolkningen i yrkesverksam ålder
ökar däremot endast med två procent. Detta innebär att volymerna ökar i de kommunala verksamheterna
för barn, unga och äldre, samtidigt som färre personer ska försörja fler och konkurrensen om arbetskraften
ökar.
Diagrammet nedan visar Statistiska centralbyråns (SCB) prognos för befolkningens utveckling i
Katrineholms kommun under de kommande tjugo åren, uppdelat i sex ålderskategorier. Framskrivningen
baseras på antaganden om antal födda och avlidna samt in- och utflyttning utifrån planerad byggnation.
Prognosen togs fram i december 2019.

Befolkningsprognos, antal individer per ålderskategori
7 000
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5 000
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0

65-79
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Diagrammet visar antalet individer i olika ålderskategorier. Källa: SCB befolkningsprognos, december 2019.

När det gäller barn och unga kommer kommunen initialt påverkas mest av en kraftig ökning av antalet
barn i grundskoleålder, 7–12 år. Både denna åldersgrupp och åldergruppen 13–15 år förväntas öka under
hela perioden fram till 2040. Åldersgruppen i förskola 1–5 år och åldersgrupperna på gymnasiet, 16–18 år
samt vissa 19 år, förväntas också öka men i något långsammare takt.
När det gäller äldre påverkas kommunens verksamheter mest av utvecklingen när det gäller antalet
invånare som är 80 år och äldre. Åldersgruppen 80–89 år kommer öka kraftigt från 2021 och under den
kommande tioårsperioden. Därefter förväntas antalet invånare i denna åldergrupp ligga still men då
börjar istället åldersgruppen 90+ att öka. När det gäller åldersgruppen 65–79-åringar förväntas den vara
relativt oförändrad eller minska under de närmaste åren, men börja öka från omkring 2030.
Totalt kommer befolkningen i Katrineholms kommun uppgå till cirka 35 075 personer per 1 november
2020 enligt SCB:s befolkningsprognos från december 2019. I övergripande plan med budget 2021-2023
görs ett mer försiktigt antagande om befolkningsutvecklingen och invånarantalet antas istället uppgå till
34 900 invånare per 1 november 2020.

Katrineholms kommun jämfört med andra
Jämförelser med andra kommuner, finansiellt, kostnads- och kvalitetsmässigt, är en viktig del i kommunens
utvecklingsarbete. Finansiellt visar jämförelser baserade på det kommunala räkenskapssammandraget att
Katrineholms kommun 2019 bröt ett tidigare mönster och ökade sitt resultat som andel av skatteintäkter
och bidrag jämfört andra kommuner. Även nettokostnaderna som andel av skatt och generella statsbidrag
minskade, vilket är positivt eftersom kostnadsutvecklingen behöver dämpas för att kunna möta volym- och
kostnadsökningar framöver. Under de närmaste åren kommer nya skolor, förskolor och vårdboenden att
byggas och tas i drift. För att kunna finansiera detta är det viktigt att nettokostnaderna ökar i en lägre takt.
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Kostnadsmässigt har Katrineholms kommun en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner sett till
nettokostnad per invånare. För att få en jämförelse av kostnadsläget som tar hänsyn till att kommuner har
olika förutsättningar jämförs verksamheternas nettokostnader med beräknade standardkostnader enligt det
kommunala utjämningssystemet. Jämförelser av de så kallade nettokostnadsavvikelserna visar att
Katrineholms kommun sammantaget har förhållandevis låga verksamhetskostnader med hänsyn taget till
kommunens strukturella förutsättningar. Det gäller alla verksamhetsområden utom individ- och familjeomsorg där kostnadsläget är högt jämfört med andra kommuner. För grundskolan ligger nettokostnadsavvikelsen på en genomsnittlig nivå.
Under 2020 har nya nyckeltal presenterats av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som
möjliggör jämförelser av kommuners effektivitet inom verksamhetsområdena utbildning samt stöd och
omsorg. För varje verksamhetsområde har dels ett kvalitetsindex, dels ett resursindex beräknats. Dessa är i
sin tur beräknade utifrån olika nyckeltal gällande verksamheternas kostnader och kvalitet.
Inom utbildningsområdet visar nyckeltalen att Katrineholms kommun, med hänsyn taget till strukturella
förutsättningar, har ett jämförelsevis bra utfall när det gäller resursindex. Det innebär att kommunens
kostnader är låga när hänsyn tas till strukturella förutsättningar. När det gäller kvalitetsindexet har dock
kommunen ett sämre utfall, framför allt gällande kommunal grundskola. Trots att beräkningen tar hänsyn till
skillnader i strukturella förutsättningar har kommunen jämförelsevis låga resultat för de kvalitetsmått som
ingår i indexet.
Inom stöd och omsorg finns index inom tre delområden: LSS (boende och daglig verksamhet), äldreomsorg
och ekonomiskt bistånd. När det gäller LSS har Katrineholms kommun ett jämförelsevis bra utfall när det
gäller resursindex medan det för kvalitetsindexet saknas utfall. När det gäller äldreomsorg har kommunen
ett utfall för resursindex som ligger något över medel och ett kvalitetsindex som är bra jämfört med andra
kommuner. Mest bekymmersamma är resultaten för ekonomiskt bistånd, där både resursindex och
kvalitetsindex är låga i jämförelse med andra kommuner. Det innebär att kommunens kostnader är
förhållandevis höga även när hänsyn tas till kommunens strukturella förutsättningar. Nyckeltalen som
kvalitetsindexet baseras på visar att en jämförelsevis stor andel av biståndstagarna i Katrineholms kommun
har långvarigt bistånd och att jämförelsevis många av dem som avslutats inom ekonomiskt bistånd ansöker
om försörjningsstöd igen inom ett år.
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Ekonomiska ramar
I den övergripande planen med budget fastställs kommunens övergripande driftbudget 2021 med plan
för 2022-2023. Den övergripande planen med budget innehåller också kommunens investerings- och
exploateringsbudget samt budget för fastighetsinvesteringar 2021 med plan för 2022-2023.
Utgångspunkten för driftsbudgeten är flerårsplanen 2021-2022 som fastställdes av kommunfullmäktige i
december 2019, samt planeringsdirektivet för 2021 som fastställdes av kommunstyrelsen i maj 2020.
Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska justeringar, nya skatteunderlagsprognoser samt med
justeringar under majoritetsberedningen. I bilaga 1 redovisas ändringarna i nämndernas ramar.

Finansiering
Finansieringen av kommunens verksamhet sker främst genom skatteintäkter och utjämning, fastighetsavgift, generella och riktade statsbidrag samt avgifter som invånare betalar för äldreomsorg, barnomsorg,
med mera.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning används SKR:s skatteunderlagsprognos från oktober 2020.
Utgångspunkten i beräkningen är att kommunen förväntas ha 34 900 invånare per 1 november 2020,
35 100 invånare per 1 november 2021 och 35 300 invånare per 1 november 2022.
I beräkningarna har kända förändringar av de generella statsbidragen beaktats utifrån regeringens
budgetproposition. Riktade statsbidrag har ej beaktats, förutom det nya riktade permanenta
statsbidraget för äldreomsorg.

Borgensavgifter
Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt fastställda principer. Detta innebär att bolagens
lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen. Bolagen betalar under 2020 en borgensavgift om
0,3 procent på det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning utifrån den borgen som kommunen har
utställt i dagsläget, uppgår därmed den budgeterade intäkten till cirka 7,1 mnkr. Förslag på ny modell för
beräkning av borgensavgifter är under beredning och förväntas träda ikraft inför 2021, vilket kommer att
öka den budgeterade intäkten med cirka 2 mnkr. Bakgrunden till ändringen är att borgensavgift ska
beräknas på marknadsmässiga grunder utifrån EU-lagstiftning och Skatteverket regelverk.
Revidering av taxor och avgifter
Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna sett över om det behöver göras justeringar av
avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde. Eventuella taxeändringar beaktas inom
nämnderna.

Kostnadsökningar
Demografi
Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom
förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad per
individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar mellan åren.
I tabellen nedan framgår prognosticerade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg.
Beräkningen baseras på SCB:s befolkningsprognos från december 2019 men har för skolans del
uppdaterats utifrån kända förhållanden i september 2020.
Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger på samma princip
som används gentemot de fristående verksamheterna. Det totala bidraget per barn/elev inom förskolan
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och grundskolan har delats upp i en grunddel, ett tilläggsbidrag som efter bedömning av elevhälsan
fördelas till barn i behov av särskilt stöd samt en del för modersmålsundervisning. Gällande bidraget
inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta
platser. Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden baseras
på underlag från den kommunala kostnadsutjämningsmodellen.
Effekterna av resursfördelningsmodellen för 2021 framgår av tabellen nedan och är fördelade i
nämndernas ramar.
Kategori
Förskola inkl. pedagogisk omsorg
Förskoleklass

Budget
2020

Prognos
2021

Effekt
(tkr)

Prognos
2022

Prognos
2023

1 961

2 001

3 960

1 997

2 000

439

444

278

461

460

Grundskola 1-6

2 442

2 490

3 462

2 552

2 630

Grundskola 7-9

1 279

1 273

-477

1 287

1 279

Grundskola

4 160

4 207

3 263

4 300

4 369

Gymnasieskola*

1 275

1 314

2 783

1 310

1 348

Skola

7 396

7 522

10 007

7 607

7 717

65-79 år

5 908

5 990

1 652

6 001

6 017

80-89 år

1 705

1 758

6 311

1 828

1 909

90-w år
Äldreomsorg
TOTALT

434

425

-2 839

414

420

8 047

8 173

5 123

8 243

8 346

15 443

15 695

15 130

15 850

16 063

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet.

Personal
För löneökningar avsätts medel motsvarande 2,0 procent 2021, 2022 och 2023. Vidare har sociala avgifter
justerats utifrån förändringar för 2020. Det är endast bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
som har fått en ramförstärkning motsvarande de beräknade löneökningarna. Övriga nämnder ska
hantera löneökningarna inom ram genom effektiviseringar.
Lokaler
Medel finns avsatt i driftsbudgeten för beräknade hyresökningar som är hänförliga till investeringar i
KFAB:s och KIAB:s lokaler under 2020 och 2021. Medel finns även avsatt för hyresökningar för
verksamhetslokaler som inte ägs av KFAB och KIAB. Fastställda hyror har lagts ut på nämndernas ramar,
övriga beräknade hyresökningar hanteras centralt och läggs ut på nämnderna i samband med att
lokalerna tillträds. Medel för hyra för det nya äldreboendet Dufvegården och det nya LSS-boendet
Humlen som tillträds vid årsskiftet 2020/2021 har lagts ut på vård- och omsorgsnämnden.
På grund av nytt städavtal har medel för ökade lokalvårdskostnader fördelats på respektive nämnd.

Drifts- och avskrivningskostnader till följd av investeringar
Inför beredningen av övergripande plan med budget 2021-2023 har nämnderna lämnat förslag till
prioriterade investerings- och exploateringsbehov, inklusive uppgift om vad dessa ger för
driftkonsekvenser. Investeringsbehoven är fortsatt höga och ytterligare prioritering har varit nödvändigt
för att kostnaderna ska rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är investeringarnas nettoeffekt
som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet. Ett av kommunens finansiella mål är att avskrivningarna
inte ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten under mandatperioden. Det betyder att
avskrivningarna i genomsnitt inte ska uppgå till mer än cirka 70 mnkr per år för 2021-2023.
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 130,9 mnkr för 2021. Exploateringsbudgeten uppgår till
127,8 mnkr. Avskrivningskostnaderna är beräknade utifrån dels tidigare investeringar och exploateringar,
dels nya investeringar och exploateringar enligt budget för 2021-2023. Utifrån detta uppgår
avskrivningsbudgeten till 83,4 mnkr 2021. Budgetmässigt uppnås därmed inte kommunens finansiella
mål då andelen blir 3,5 procent 2021 och enligt flerårsplanen 3,6 procent 2022 och 3,6 procent 2023.
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Målet utvärderas i årsredovisningen då det verkliga utfallet redovisas. Normalt hinns inte alla
investeringar och exploateringar med, vilket innebär att avskrivningarna oftast blir lägre än budgeterat.
Driftskonsekvenserna av nya investeringar och exploateringar uppgår till 1,2 mnkr för 2021. Dessa finns
med i driftsbudgeten och är fördelade på berörda nämnder. Hänsyn har även tagits till driftkonsekvenser
av tidigare års investeringar och exploateringar, det beloppet uppgår till 0,1 mnkr.

Övriga pris- och kostnadsförändringar
Inga medel finns avsatta till generella pris- eller kostnadsökningar. Eventuella pris- och kostnadsökningar
ska hanteras inom ram av nämnderna genom effektiviseringar.

Ramförändringar
I övergripande plan med budget 2021-2023 är det endast bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens ramar som har förstärkts med medel för löneökningar. Övriga nämnder ska hantera
löneökningarna inom ram genom effektiviseringar. Nämnderna har inte heller kompenserats för övriga
pris- eller kostnadsökningar. Därutöver läggs ytterligare effektiviseringskrav på vissa verksamheter.
Sammantaget är effektiviseringskraven ett led i ett långsiktigt arbete med att säkerställa en ekonomi i
balans för kommunen som helhet.
I bilaga 1 redovisas ändringarna i nämndernas ramar mer i detalj. Utöver tekniska justeringar och det
ovan nämnda effektiviseringskravet motsvarande lönekompensation har följande större ramjusteringar
gjorts:
•

Bildningsnämnden: ramförstärkning för volymökningar +10 mnkr, ramförstärkning
lönekompensation +14 mnkr

•

Kommunstyrelsen: effektivisering inom kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen -3 mnkr

•

Kulturnämnden: omfördelning ram från övriga nämnder för Lyckliga gatorna +1,9 mnkr

•

Service- och tekniknämnden: kompensation för minskade intäkter skogsförvaltning +1 mnkr,
kompensation för höjd VA-taxa +0,4 mnkr

•

Socialnämnden: förlängd tillfällig ramförstärkning 2021-2022 +10 mnkr per år

•

Viadidaktnämnden: tillfällig ramförstärkning 2021 +3 mnkr (enligt beslut i övergripande plan med
budget 2020-2022), effektivisering inom vuxenutbildning -1 mnkr

•

Vård- och omsorgsnämnden: ramförstärkning för LSS boendet Humlen +5,1 mnkr,
ramförstärkning lönekompensation +11,2 mnkr, ramförstärkning för äldreomsorgssatsningar
+15,5 mnkr

•

Västra Sörmlands Räddningstjänst: effektivisering -0,8 mnkr

•

Katrineholms Fastighets AB: minskad ersättning för underhåll 2021 som istället tas från eget
kapital -5 mnkr, samt effektivisering -4 mnkr

Avsatta medel
Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader.
Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), tillväxtfrämjande medel
från tidigare års resultat samt en integrationsfond.
Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en
resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta
riktlinjer för resultatutjämningsreserven samt att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr.
I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015 har kommunen öronmärkt
medel av resultatet för särskilda framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt.
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I februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en integrationsfond. En del av den schablonersättning som tilldelas kommunen från Migrationsverket avsätts till fonden för att kunna användas till
specifika projekt. Medlen i integrationsfonden kan bland annat användas för utvecklande insatser för
förbättrad integration. Såväl berörda nämnder som kommunstyrelsen kan initiera projekt.
Kommunstyrelsen fattar beslut om beviljande av medel ur integrationsfonden.
Avsatta medel 2020-09-30, mnkr

Belopp

Resultatutjämningsreserv

17,0

Tillväxtfrämjande medel

35,3

Integrationsfonden

29,5

TOTALT

81,8

Totalt uppgick de avsatta medlen till 81,8 mnkr per den 30 september 2020. I samband med att
kommunens övergripande plan med budget 2020-2022 presenterades tog kommunstyrelsen beslut om
att reservera 5,1 mnkr av integrationsfonden för olika satsningar under 2020, varav 2 mnkr avsattes för
yrkesvux. I vårändringsbudgeten för 2020 har regeringen meddelat att kraven på kommunal
medfinansiering för yrkesvux tas bort helt under 2020. Det innebär att det per den 30 september 2020
fanns totalt 78,7 mnkr kvar att besluta om av kommunens avsatta medel.
I oktober 2020 förväntas kommunstyrelsen ta beslut om att reservera 2,0 mnkr från integrationsfonden
för ett extra föreningsbidrag 2020. Inför 2021 reserveras medel från integrationsfonden för följande
satsningar:
•

Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på fritiden genom bland annat fler
vuxna och övervakningskameror: 1,5 mnkr till bildningsnämnden, med arbetsledning från
säkerhetschef

•

Kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan: 2,7 mnkr till
bildningsnämnden

•

Medfinansiering yrkesvux 2021: 1,8 mnkr till viadidaktnämnden

•

Förstärkning aktivt försörjningsstöd: 1 mnkr till viadidaktnämnden

•

Resurser för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller åtgärdsanställning: 1 mnkr till
service- och tekniknämnden

•

Ungdomsverksamhet: 0,5 mnkr till kulturnämnden

•

Införa språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet: 0,5 mnkr till
kommunstyrelsen

•

Kommungemensamma personalsociala aktiviteter: 1,8 mnkr till kommunstyrelsen

•

Kommunövergripande satsning på kompetensförsörjning: 1 mnkr till kommunstyrelsen

Beaktat att medel reserveras för satsningarna ovan finns det i dagsläget 64,9 mnkr kvar att besluta om av
kommunens avsatta medel. Troligen kommer inte alla medel som reserverades inför 2020 att förbrukas
och dessa återförs i så fall till fonden. Integrationsfonden tillförs också löpande nya medel utifrån
ersättningen från Migrationsverket. Sammantaget innebär det att det kommer finnas ytterligare medel
kvar att besluta om under nästa år.
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Förutsättningar och prioriteringar
utifrån kommunplanen
Utgångspunkten för planeringen inför planperioden 2021-2023 är de övergripande målen och resultatmålen i kommunplan 2019-2022. Nedan sammanfattas förutsättningar och prioriteringar som påverkar
nämndernas och bolagens arbete under kommande år. Här redovisas också åtgärder och satsningar som
kommer genomföras för att nå målen i kommunplanen.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter. Under det första halvåret 2020 ökade befolkningen med
65 personer och vid halvårsskiftet hade kommunen 34 820 invånare. Efterfrågan på mark har varit hög
under 2020 och nästa år beräknas byggnation starta av ytterligare cirka 300 bostäder, med en fördelning
mellan bostadsrätter och hyresrätter. Det finns ett fortsatt behov under 2021 att öka kommunens
markinnehav och ta fram fler nya detaljplaner för tomter, flerbostadshus och företagsetableringar.
När pågående planer vinner laga kraft kommer också projektering och upphandling av infrastruktur
påbörjas inom ett flertal planerade markområden för bostäder, handel och industri.
Kommunens service till företag och privatpersoner ska utvecklas ytterligare genom fortsatta företagsbesök, digitalisering, dialog, och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Tillståndsgivning och annan
myndighetsutövning ska vara snabb och korrekt med en hög servicenivå. Gemensamma analyser och ett
nära samarbete mellan kommunen, företagare och Arbetsförmedlingen ska ge ökade möjligheter att
möta näringslivets kompetensbehov på kortare och längre sikt.
Lågkonjunkturen som accelererat till följd av pandemin har medfört en stigande arbetslöshet. Vid sidan av
arbetet för fler företagsetableringar och förbättrat företagsklimat kommer riktade åtgärder vidtas för att
kommunens mål ska kunna nås när det gäller att öka sysselsättningen, få fler att övergå till egen försörjning
och minska kostnaderna för försörjningsstöd. Detta är högt prioriterat och en rad olika insatser och projekt
kommer starta och fortsätta under kommande år i nära samverkan mellan kommunens förvaltningar,
näringslivet och Arbetsförmedlingen. Arbetet är också ett led i att trygga kommunens egen kompetensförsörjning. För att stävja att försörjningsstöd utbetalas på felaktiga grunder ges också ett uppdrag att
kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier.
Resultatmål

Prioriteringar 2021

Invånarantalet ska öka till minst
35 500 personer vid
mandatperiodens slut

• Ta fram nya planer för tomter, flerbostadshus och företagsetableringar

KS, BMN

• Öka kommunens markinnehav
• Projektering och upphandling av infrastruktur när planer för bostads-,
handels- och industriområden vinner laga kraft
• Destinations-/platsutveckling i samverkan med Plus Katrineholm AB för
att stärka varumärket Katrineholm som plats att bo, leva och verka på och
som en destination att besöka
• Utveckling av befintliga servicepunkter för ökad samhällsservice på
landsbygden

Förbättrat företagsklimat

• Fortsatta företagsbesök

KS, BMN, STN, KIAB

• Analys och åtgärder på lång och kort sikt utifrån Svensk Näringslivs
undersökning av företagsklimatet
• Utveckling av service till företag och privatpersoner i samband med
bygglovsansökningar och miljöärenden
• Korta handläggningstider genom ökad digitalisering och automatisering
av tidskrävande processer
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Resultatmål

Prioriteringar 2021

Växande och breddat näringsliv

• Proaktivt arbete för att hitta nya potentiella etableringar, både lokalt,
nationellt och internationellt

KS

• Årlig handlingsplan för ett levande centrum utifrån nytt avtal mellan
handel, fastighetsägare och kommun
• Fortsatt utveckling av logistikcentrum tillsammans med GDL med fokus på
att säkerställa bra tågförbindelser och avgångstider, delta i
planeringsnätverk samt verka för nya etableringar med inriktning logistik
• Samverkan för att möta näringslivets kompetensbehov på kort och lång
sikt
Fler unga entreprenörer

• Fortsatt arbete med Ung Företagsamhet, UF

KS, BIN, VIAN

• Samverkansprojekt mellan näringsliv, skola och exempelvis ung
entreprenör för mer riktade aktiviteter i skolan

Fler arbetstillfällen

• Verka för fler etableringar och ett bra företagsklimat som skapar
möjligheter till fler arbetstillfällen

KS
Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB

• Fortsatt aktivt arbete inom alla förvaltningar för att ta emot fler på praktik
eller olika former av åtgärdsanställning
• Fortsatt satsning på feriejobb för ungdomar
• Projektet Kompetens inför framtiden som syftar till att stärka kompetensen
hos permitterade, varslade eller anställda personer inom ekonomiskt
utsatta branscher
• Förebyggande projekt för att förhindra avhopp från gymnasiet,
#KlarFramtid
• Utvecklad samverkan mellan skolan och Viadidakt kring ungdomar inom
kommunens aktivitetsansvar
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Resultatmål

Prioriteringar 2021

Ökad övergång från
försörjningsstöd till egen
försörjning

• Införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på
daglig närvaro för ökat stöd att komma vidare till egen försörjning

SOCN, VIAN

• Fortsätta den påbörjade satsningen aktivt försörjningsstöd för att växla
bidrag till jobb
• Utöka resurserna för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller
åtgärdsanställning inom kommunens verksamheter
• Projekten KLARA som riktar sig till utrikesfödda kvinnor och LIKES med
fokus på utbildning inom vård och barnomsorg, två
arbetsmarknadsprojekt för försörjningsstödstagare
• Fortsatt arbete för att genom MIKA-metoden och nya projektet MIKA YB
tillvarata och utveckla kompetens inom bristyrken såsom kockar,
kockassistenter och lokalvårdare
• Projektet Lyckliga bibblan som syftar till att öka samhällsengagemang och
ge verktyg för att närma sig egen försörjning

Minskade kostnader för utbetalt
försörjningsstöd
SOCN

• Åtgärder för att öka övergången till egen försörjning (se ovan)
• Uppdrag att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och
välfärdsbedrägerier

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Många nya detaljplaner för bostadsbebyggelse är under framtagande. De flesta är inom Katrineholms
stad, men det finns även planer i kransorterna och på landsbygden. I planerna ses en variation av
bostadstyper med allt från enbostadshus och rad-/parhus till flerbostadshus. Bedömningen är att
bygglovsansökningarna även under 2021 kommer vara fler än tidigare. Antalet bygglovsansökningar
ökade under 2020, till viss del kopplat till pandemin men också genom ökat villabyggande.
Fortsatta satsningar på belysning, lekplatser och offentlig konst är ett viktigt led i kommunens arbete med att
skapa attraktiva boende- och livsmiljöer. Under 2021 planeras konstnärlig gestaltning av scaniarondellen
samt ytterligare en muralmålning i centrala Katrineholm.
Tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter är prioriterat vid infrastrukturinvesteringar. Arbetet
med informationsspridning, bland annat riktat till barn och unga, fortsätter för att få fler att välja att gå eller
cykla istället för att åka bil. Det är också ett led i arbetet med att minska antalet olyckor och nå nollvisionens
mål. När det gäller målet att resandet med kollektivtrafik ska öka styrs förutsättningarna i hög grad av hur
pandemin utvecklas under nästa år.
Det nya parkeringshuset Loket kommer att hantera uthyrning av p-platser genom ett nytt parkeringsledningssystem. Det blir även ett pilotprojekt för hur lediga p-platser kan visualiseras och på sikt kopplas
ihop med offentliga parkeringsplatser inom centrumområdet.
Kommunens krisberedskap och arbete med civilt försvar ska ges högre prioritet och en revidering av de
övergripande styrdokumenten kommer genomföras. Syftet är att samla trygghets- och säkerhetsarbetet
och ta ett helhetsgrepp om arbetet. Kontinuitetsplanering för samhällsviktiga verksamheter kommer
prioriteras och trygghetspunkter utvecklas. Kartläggningen av det brottsförebyggande arbetet ska
digitaliseras och vidareutvecklas för att effektivt kunna planera och följa upp arbetet.
Resultatmål

Prioriteringar 2021

Fler bostäder, med variation mellan
olika bostadstyper och
upplåtelseformer

• Framtagande av nya planer och tomter för bostadsbyggande

KS, BMN, KFAB
Tryggare offentliga miljöer

• Utökad satsning på systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

• Fortsatta satsningar på belysning, lekplatser och offentlig konst
• Åtgärder för säkrare gång- och cykelpassager, bland annat vid Järvenskolan
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Resultatmål

Prioriteringar 2021

Resandet med cykel och till fots ska
öka

• Informationsinsatser, bland annat deltagande i den nationella tävlingen Gå
och cykla till skolan som vänder sig till F-6 skolor

KS, STN

• På prov stänga för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och Djulö för att öka
trygghet och attraktivitet för fotgängare och cyklister
• Inför 2022 budgeteras medfinansiering av gång- och cykelväg mellan
Villahagen och Sköldinge skola (finns i länstransportplanen), förutsatt
medfinansiering från Trafikverket och Leader

Resandet med buss och tåg ska öka

• Ny busslinje till Kronfågel startar i december och fler utökningar utreds

KS

• Utbyte/upprustning av busskurer

Förbättrad standard på gator,
vägar, gång- och cykelvägar

• Utökat arbete med asfaltering och beläggningsytor

KS, STN

• Digitalisering och effektivisering av administrationen kring grävtillstånd och
grävåterställning

Alla katrineholmare ska erbjudas
fiberbaserat bredband senast 2020

• Projektet Utveckla företag på landsbygden för att stimulera fler företag och
fastighetsägare på landsbygden att ansluta sig

KS

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Ett av kommunens högst prioriterade fokusområden kommande år är ett fortsatt intensivt arbete för att
höja skolresultaten. Detta avspeglas i resursfördelningen 2021 där bildningsnämndens ram förstärks
samtidigt som krav ställs på intern omfördelning. Syftet är att säkerställa att resurserna används så effektivt
som möjligt för att stärka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse i grundskolan. Ett led i detta är även att
se över den socioekonomiska resursfördelningsmodell som tillämpas för att fördela resurser till skolorna.
Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att förstärkas ytterligare, med målet att bedriva ett offensivt
kvalitetsarbete där innovation och nytänkande genomsyrar verksamheten. I samarbete med Skolverket
fortsätter även utvecklingsarbetet ”Samverkan för bästa förskola och skola” som omfattar sex förskolor, två
grundskolor samt förvaltningsledningen.
Arbetet med att bygga ut förskolan i takt med volymökningarna fortsätter. Nästa år ska kommunens
långsiktiga plan för förskolan uppdateras och nya förskolor planeras att byggas 2022 och 2023. Parallellt sker
upprustning av befintliga förskolor, närmast på tur står Häringe förskola i Valla.
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Utöver de pågående skolbyggnationerna vid Järven och på Norr kommer under nästa år en tillbyggnation ske
av Sandbäcksskolan samtidigt som skolan även får en ny idrottshall.
Kommunens så kallande 1:1-satsning på digitalisering och digitala arbetsredskap för elever och pedagoger
fortsätter. Parallellt sker förtätning av accesspunkter samt modernisering av skolornas nätverk och
fiberanslutningar. Erfarenheter från vårens distansundervisning inom gymnasieskolan ska tas tillvara för att
fortsätta utveckla utbildningen genom digitalisering.
Inom ramen för utvecklingen av kommunens skogsförvaltning kommer lämpliga platser och förutsättning för
skolskogar att inventeras samtidigt som förutsättningar för Naturskola i Katrineholm utreds.
En stigande arbetslöshet kan orsaka ett ökat inflöde till vuxenutbildningen framöver. Katrineholms kommun
kommer fortsätta att prioritera att sätta av resurser för medfinansiering av yrkesvux under 2021. Samtidigt
kommer arbetet med att utveckla vuxenutbildningens kvalitet och effektivitet intensifieras. Nyckeln för att
säkerställa en snabbare genomströmning av elever och en långsiktigt hållbar ekonomi är att öka
måluppfyllelsen inom sfi.
Vuxenutbildningen påverkas av kommande förändringar i det statliga regelverket, bland annat ändringar i
skollagen. Målet för komvux kompletteras med att utbildningen även ska vara en bas för den nationella och
regionala kompetensförsörjningen. 2022 införs också en förenklad betygsskala inom delar av komvux.
Vidare avser regeringen, som en del i januariöverenskommelsen, att införa en språkplikt i socialtjänstlagen.
Förslaget innebär ett krav på att personer med försörjningsstöd vid behov ska delta i grundutbildning i
svenska, vilket kan skapa ett tryck på att tillhandahålla lösningar för dem som på grund av bristande
progression inte längre får läsa reguljär sfi.
Resultatmål

Prioriteringar 2021

Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet

• Uppdatering av den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan, nya
förskolor planeras att byggas 2022 och 2023

BIN, KULN, STN

• Upprustning av Häringe förskola i Valla
• Satsning på kompetenshöjande insatser för barnskötare och
barnskötarbiträden inom förskolan
• Fortsatt arbete för sänkt sjukfrånvaro med stöd av HR-enheten
• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
• Samverkan mellan förskola och bibliotek för att ge förutsättningar för att
alla barn ska hitta läslust och tidigt klara kunskapsmålen
• Utveckling av måltidspedagogiken
• Projektet Sång på gång för att främja språkinlärning och integration genom
babysång för föräldralediga på öppna förskolan

Fler elever ska klara målen i
grundskolan och nå höga resultat

• Förstärkta resurser samt krav på omfördelning i syfte att effektivisera och
stärka måluppfyllelsen i grundskolan

BIN, KULN, SOCN

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och av arbetet med
att följa upp varje elevs lärande i syfte att sätta in rätt åtgärder vid rätt tid
• Kompetenshöjning kring betyg och bedömning
• Förstärkta insatser för att övergången mellan verksamhetsformerna F-6 och
7-9 inte ska påverka kunskapsutvecklingen negativt samt analyser av
kunskapsutvecklingen inom de ämnen där flest elever har betyget F (ej
godkänd)
• Genomföra lov- och sommarskolor
• Utveckling av det förebyggande, främjande och åtgärdande
elevhälsoarbetet på skolorna
• Fortsatt arbete med SamTid, för att ge stöd och vägledning till föräldrar som
har barn med omfattande skolfrånvaro
• Fortsatt arbete med SkolFam, ett systematiskt arbete med placerade barns
skolgång
• Prioritering av simundervisning i simhallen
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Resultatmål

Prioriteringar 2021

Fler elever ska klara målen i
gymnasieskolan och nå höga
resultat

• Genomföra en utredning/översyn gällande Katrineholms gymnasieskola för
att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen och vara en attraktiv
utbildningsanordnare för både elever och företag/organisationer

BIN, KULN, SOCN

• Nytt prognosverktyg för kontinuerlig uppföljning av elevers studieresultat,
som ger ökade möjligheter till dialog och coaching för högre resultat

Ökad trygghet i skolan

• Satsning på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i skolan
och på fritiden, genom bland annat fler vuxna och övervakningskameror

KS, BIN, STN, KFAB

• Utveckling av agerandet vid befarade kränkningar, från det akuta skedet till
utredning och kommunikation samt handlingsplaner och uppföljningar
Mer fysisk aktivitet och utveckling
av skolmåltiderna ska stärka barns
och elevers hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB
Fler studerande ska klara målen i
kommunal vuxenutbildning

• Alla kommunens förskolor arbetar med ”Hållbar framtid” som bland annat
innebär en hälsosam livsstil
• Fortsatt kommunövergripande arbete kring att främja goda hälsosamma
matvanor, med informationsinsatser riktade till bland annat personal i
förskola och skola, vårdnadshavare och allmänheten
• Intensifierat systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen
• Projektet Fogelstadkvinnor på 2020-talet riktat till utrikesfödda kvinnor

VIAN
Fler ska gå vidare till studier på
eftergymnasial nivå
BIN, VIAN

• Stärkt studie- och yrkesvägledning genom hela grund- och gymnasieskolan
• Utvecklad samverkan och anpassad studievägledning inom
vuxenutbildningen i syfte att fler ska läsa vidare
• Ökad samverkan med olika utbildningsanordnare för att tillhandahålla
platser inom högre studier på hemorten
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Trygg vård & omsorg
Inför 2021 förstärks vård- och omsorgsnämnden ram. Detta är ett uttryck för en tydlig prioritering av att
ytterligare stärka och utveckla vården och omsorgen för kommunens äldsta invånare, men också inom
funktionsstödsområdet. En omfattande kompetenssatsning kommer även genomföras genom det så kallade
äldreomsorgslyftet.
Vid årsskiftet 2020/2021 kommer det nya vårdboendet Dufvegården stå färdigt. Öppnandet av boendet med
sina 96 platser, ger förutsättningar att ta nästa steg i det långsiktiga arbetet med att utveckla och
dimensionera boendestrukturen för brukare inom vård och omsorg. Nästa år planeras verksamheterna vid
Strandgårdens och Furulidens vårdboenden att flyttas till Dufvegården samtidigt som uppdrag ges till KFAB
att under 2021 påbörja renovering av äldreboendet Strandgården samt omvandla Malmgården till
trygghetsboende. I början av 2021 kommer också det nya LSS-boendet Humlen stå färdigt för inflyttning.
Under 2020 har verksamheten anpassats för att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg genom att
minska smittspridningen och säkerställa nödvändiga insatser för brukarna. Stort fokus har legat på att skaffa
fram skyddsutrustning och på informationsspridning för att minska smittspridning och oro. För att öka
beredskapen kommer ett lager för skyddsutrustning inrättas. Fortsatt utveckling sker också för att stärka
arbetet kring basala hygienrutiner och klädregler. Även det kommunövergripande arbetet kring
fallprevention fortsätter för att förebygga fallolyckor bland äldre, genom bland annat filmer kring vikten av
fysisk aktivitet och goda matvanor.
Ökad användning av välfärdsteknik inom vård och omsorg är prioriterat och ska bidra till att göra vardagen
enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Under 2021-2022 kommer sensorteknik implementeras,
en teknik som kan få stor betydelse för att klara demografin och den framtida välfärden. Erfarenheter från
pandemin kommer också att tas tillvara för att fortsätta utveckla digitala utbildningar och mötesformer. En
prioriterad investering nästa år är implementeringen av gemensamt verksamhetssystem för vård- och
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen, där upphandling pågår hösten 2020.
Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter kommer permanentas genom en omfördelning
av ramar. Verksamheten, som är ett led i prioriteringen av tidiga och förebyggande insatser för barn och
unga, fortsätter att utvecklas, exempelvis genom att ta tillvara erfarenheterna från det flexibla och
uppsökande arbetssätt som testades framgångsrikt under coronapandemin.
Utveckling av insatser på hemmaplan för att minska kostnaderna för externa placeringar är ett prioriterat
utvecklingsområde 2021. Det handlar bland annat om tidiga insatser och möjligheter att få vård på
hemmaplan för barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och riskbruk. Behandlings- och stödinsatser
kommer också fortsätta att utvecklas för att möta behovet av hemmaplansinsatser för personer med
beroende.
Mot bakgrund av ökande kostnader för HVB-placerade barn och ungdomar startas ett projekt under hösten
som fortsätter nästa år. Målet är att genom teambaserat arbetssätt, gemensam handlingsplan och stöd i
hemmet förbättra stödet till familjer med omfattande och komplexa problem, exempelvis försörjningsstödsberoende, arbetslöshet, trångboddhet, psykisk ohälsa och missbruk. Antalet barn som växer upp med våld i
hemmet eller riskerar att utsättas för våld har ökat och möts upp med särskilda insatser som kan erbjudas
så snart anmälan om oro inkommit. Förebyggande insatser kommer att också utvecklas i samarbete med
familjecentralen.
Resultatmål

Prioriteringar 2021

Fler brukare inom vård och omsorg
ska ha en positiv upplevelse kring
bemötande, förtroende och
trygghet

• Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet
• Förstärkt arbete kring värdegrund och bemötande
• Språktester och utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering

KS, VON, KFAB
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Resultatmål

Prioriteringar 2021

Ökade förutsättningar för
aktiviteter för brukare inom vård
och omsorg

• Fortsatt utvecklingsarbete kring sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och
fysisk aktivitet med utgångspunkt från brukarnas önskemål

KULN, VON
Måltiderna inom vård och omsorg
ska utvecklas
STN, VON

• Utvecklad samverkan mellan förvaltningar kring sociala aktiviteter och
kulturell verksamhet för brukare inom vård och omsorg
• Vidareutveckling av arbetet runt måltider inom särskilt boende för äldre
med fokus på måltidschecklista, sociala måltider samt förebygga och
behandla undernäring
• Uppföljning, näringsvärdesberäkning och utveckling av matlådor till äldre
• Nutritionsutbildning för personal inom hemtjänst och funktionsstöd

Stärkt patientsäkerhet inom vård
och omsorg

• Fortsatt stärkt samverkan med regionen och internt

VON

• Inrätta lager för skyddsutrustning

Ökad möjlighet till delaktighet och
inflytande

• Fortsatt utvecklingsarbete kring metoden IBIC (Individens Behov i Centrum)
och dokumentation

• Arbete kring basala hygienrutiner och klädregler

SOCN, VON
Anhörigstödet ska utvecklas

• Stärka möjligheten till digitala möten med anhöriga

SOCN, VON
Förebyggande och tidiga insatser
för barn och unga ska prioriteras

• Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter permanentas

KS, BIN, KULN, STN, SOCN

• Utbildning inom NPF-området för personal inom förskola och skola

• Utveckling av arbetet inom skolornas elevhälsoteam
• Utveckling av förebyggande och tidiga insatser för barn som växer upp med
våld i samarbete med familjecentralen
• Evenemanget 16 days of activism, som är en del av arbetet mot våld i nära
relationer, uppfostringsvåld samt hedersrelaterat förtryck

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

• Utvecklat stöd till familjer med komplexa vårdbehov genom teambaserat
arbetssätt, gemensam handlingsplan och ökat stöd i hemmet

SOCN
Öppna insatser och
hemmaplanslösningar ska
användas i ökad utsträckning inom
individ- och familjeomsorgen

• Utveckling av behandlings- och stödinsatser för att möta behovet av
hemmaplansinsatser för personer med beroende
• Utveckling av tidiga insatser och möjligheter att få vård på hemmaplan för
barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och riskbruk

SOCN
Kommunens kostnader för
placeringar ska minska

• Noggrann uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda
förvaltningar

BIN, SOCN, VON

• Utveckling av hemmaplanslösningar (se ovan)

Färre barn och unga ska utsättas för
risk att skadas till följd av eget eller
andras bruk av tobak, alkohol eller
narkotika

• Fortsatt arbete utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak
och spel om pengar) och undersökningen Liv och Hälsa ung 2020

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN

• Kommunövergripande insatser kring antilangningskampanjer, rökfri
arbetstid, rökfria utomhusmiljöer, anti-dopningsmetoden 100 % ren
hårdträning, feriearbete ANDTS-ambassadörer samt ANDTS-coachmetoden
• Utifrån det idrottspolitiska programmet ta fram exempel på ANDTS-policy
som föreningar kan tillämpa i sina verksamheter
• Regelbunden tillsyn av försäljningsställen för tobak och folköl samt av
rökfria miljöer, exempelvis skolor och lekparker
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Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Gymnastiken är en av kommunens snabbast växande idrotter för barn och unga. Nästa år görs en satsning
på utökade ytor för gymnastik genom ombyggnation av den kombinerade gymnastik-, tennis- och boulehallen. Eftersom gymnastiken då tar över de ytor som idag används för boule, görs även en satsning på att
bygga in de nuvarande utomhusbanorna för boule till året-runt-banor med tillhörande samlingsyta och
toaletter. På utsidan iordningställs en yta för parkeringsplatser och tillfartsväg.
Den nya isarenan på Backavallen har tagits i bruk och projektet fortsätter nästa år med byggnation av ny
servicebyggnad med omklädningsrum. Backavallens energianvändning kommer också effektiviseras genom
bland annat solenergi från isarenans tak.
Pandemin har påverkat förutsättningarna för sociala aktiviteter riktade till brukare inom vård och omsorg.
Aktiviteter har fått anpassas och större evenemang ställas in. Under 2021 ska arbetet med att utveckla de
sociala aktiviteterna utifrån brukarnas önskemål fortsätta. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och
kreativitet av avgörande betydelse. Syftet är inte bara att skapa trevliga stunder i vardagen. En innehållsrik
dag med olika former av aktivitet är grunden för välmående och har till exempel stor betydelse för
nattsömnen. Det är även ett sätt att motverka ensamhet och skapa meningsfullhet i vardagen.
Satsningar på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning av verksamhetslokaler prioriteras även nästa år.
Inom konsthallen fortsätter arbetet med att tillgängliggöra konsten för fler invånare genom målgruppsanpassade aktiviteter. Lokstallsområdet, som tilltalar människor i olika åldrar och med olika intressen och
bakgrund, fortsätter utvecklas som kulturcentrum och besöksmål. En satsning görs även under 2021 på
kulturnämndens ungdomsverksamhet, som tillförs medel från integrationsfonden.
Genom att Lyckliga Gatornas kärnverksamhet permanentas kommer verksamheten kunna ge fler barn och
unga tillgång till trygga platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med både kultur-, natur- och sportaktiviteter. Samarbeten med föreningslivet och näringslivet kommer fortsätta att utvecklas.
För att stötta föreningar inom kulturområdet i att söka medel till, starta och genomföra projekt inleds en
satsning för att stötta och ge ökad service till föreningarna under projektprocessen. För att bredda kulturlivet
med fokus på mångfald och kvalitet kommer kommunen också delta i flera samverkansprojekt, bland annat
med Julita Gård, Musikens Hus Akademin och Studiefrämjandet, förutsatt att extern finansiering beviljas.
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Under 2021 genomförs sista steget i satsningen på aktivitetsparker i alla kransorter då en aktivitetspark
anläggs i Forssjö. För att utveckla förutsättningarna för friluftsliv ska en översyn av kommunens
vandringsleder göras. Bland annat kommer tillgängligheten att förbättras på naturstigen mellan fågeltornets
parkering och Gersnäs och Sörmlandsleden få ny sträckning genom centrala Katrineholm.
Resultatmål

Prioriteringar 2021

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrottsoch fritidslivet

• Utökade ytor för gymnastik samt nybyggnation året-runt-banor för boule

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON

• Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter för brukare inom vård och omsorg,
bland annat genom fler digitala möjligheter

• Ny servicebyggnad med omklädningsrum på Backavallen

• Ökad tillgänglighet genom utveckling av e-tjänster för att boka idrottslokaler
och scener, digitala möjligheter för biljettförsäljning, karttjänster och
”livestream”-möjligheter
• Utvecklat samarbete mellan grundskolan och Kulturskolan
• Samarbete med Region Sörmland och RF-SISU Sörmland för att främja
fysisk aktivitet, bland annat genom att se över elevhälsans möjlighet att
arbeta med Fysisk Aktivitet på Recept
Kultur, idrott och fritid för barn och
unga ska prioriteras

• Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter permanentas

KS, BIN, KULN, STN, VON

• Fortsatta aktiviteter inom vård och omsorg utifrån kulturstrategin för barn
och unga med fokus på kultur för, med och av barn och unga

Jämställda kultur- och
fritidsverksamheter

• Fortsatt arbete utifrån kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt
CEMR, bland annat kring att anläggningar och verksamheter inom idrott och
kultur ska vara tillgängliga på lika villkor oavsett kön

KS, BIN, KULN, STN, VON

• Satsning på kulturnämndens ungdomsverksamhet

Hållbar miljö
Katrineholm har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och vattendrag,
biologisk mångfald samt god bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet, som tar sin utgångspunkt i de globala
målen i Agenda 2030, skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och är prioriterat. Inför 2021 avsätts
ökade resurser till miljöstrategiska åtgärder. Kommunikation och kunskapsspridning är viktiga hörnstenar
för att nå framgång och därför en viktig del i kommande miljöprojekt.
Kommunens arbete för minskad klimatpåverkan fortsätter på bred front. Under 2021 genomförs en satsning
för att ytterligare minska användningen av fossila drivmedel inom kommunens verksamheter, bland annat
genom övergång till elbilar på landsbygden. Den ökade användningen av resfria digitala möten och andra
digitala lösningar bidrar också till minskad klimatpåverkan. Satsningar görs även på att främja gång- och
cykeltrafik och på kollektivtrafiken.
Under 2021 planeras en klimatanpassningsplan tas fram för Katrineholms kommun. En del i arbetet med
klimatanpassning är att hantera dagvatten och minska risken för översvämningar. Det kan bland annat ske
genom anlagda våtmarker, som även minskar utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag. Nästa år
börjar en våtmarksyta vid Mejeridiket anläggas i samarbete med näringslivet samtidigt som förstudier startar
för våtmarker på fler platser.
Avloppsinventeringen går under 2021 och 2022 in i det sista geografiska området, Sköldinge-Valla-Lerbo.
Många nya små avlopp som anläggs är så kallade minireningsverk. Under 2021 genomförs tillsyn på de
äldsta minireningsverken för att säkerställa att de sköts bra. Tillsynsprojektet avseende hästgårdar fortsätter
med målet att minska övergödningen genom information och kontroller av gödselhantering. Ett nytt
tillsynsprojekt planeras kring tandläkarmottagningars hantering av amalgam för att minska utsläpp av
kvicksilver.
Nästa år påbörjas arbete med revidering av renhållningsordningen, som är kommunens styrande dokument
när det gäller avfall och återvinning och består av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt avfallsplan.
Uppdraget ligger på Sörmland Vatten och Avfall AB och sker i samverkan med kommunen. Det är oklart hur
det kommer att gå med den hushållsnära insamlingen av förpackningar. Enligt förordningen om insamling
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av förpackningsavfall ska 60 procent av hushållen få sina förpackningar hämtade vid fastigheten 2021 och
samtliga hushåll 2025. Inte något insamlingsföretag har fått tillstånd av Naturvårdsverket att sköta
insamlingen, vilket sannolikt innebär att förordningen kommer att ses över.
En ny skogsbruksplan har tagits fram med fokus på långsiktig skogsförvaltning med hänsyn till naturvärden,
friluftsliv och ekonomi. Planen implementeras under 2021. Ett fortsatt arbete sker även utifrån målet att
främja biologisk mångfald genom aktiva åtgärder och naturskydd.
Resultatmål

Prioriteringar 2021

Ökad andel miljöfordon i
kommunens verksamheter
STN, KFAB, KIAB

• Satsning för att ytterligare minska användningen av fossila drivmedel inom
kommunens verksamheter, bland annat genom övergång till elbilar på
landsbygden

Ökad energieffektivitet i
kommunens lokaler

• Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och
nybyggnation

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB, KIAB
Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB
Minskade utsläpp av näringsämnen
och föroreningar till sjöar och
vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB

• Backavallens energianvändning kommer effektiviseras genom bland annat
solenergi från den nya isarenans tak
• Muddring för att rena Öljaren
• Sista etappen i arbetet med inventering av enskilda avlopp
• Fortsatt arbete kring hästhållningens påverkan på sjöar och vattendrag
• Våtmarksarbete vid Mejeridiket i samarbete med SKF, Tekniska Verken,
Finja och Sörmland Vatten
• Förstudie och projektering av våtmarksytor vid Lasstorpsdiket
• Förstudie våtmark vid Djulö samt projektering av omledning av dagvatten
från Lövåsenområdet och Logistikcentrum

Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB,
KVAAB

• Fortsatt arbete med riktade kommunikationsinsatser för att minska
nedskräpning
• Katrineholms förskolor och skolor deltar i skräpplockardagarna
• Projektet Lyckliga skogen i samverkan med Friluftsfrämjandet, för att

öka barns och ungas förståelse för natur och miljö
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Resultatmål

Prioriteringar 2021

Biologisk mångfald ska främjas
genom aktiva åtgärder och
naturskydd

• Ny skogsbruksplan och långsiktig skogsförvaltning med hänsyn till
naturvärden, friluftsliv och ekonomi

KS, STN

• Fler insektshotell ska placeras ut
• Inventering av grönytor för omställning till ängsmarker

Klimatsmartare måltider i
kommunens måltidsverksamhet

• Fasa ut och ersätta användandet av plastmaterial, såsom

STN

• Fortsatt arbete utifrån måltidspolitiska programmet för att minska

engångsartiklar, med miljövänliga alternativ
mängden kött och importerade livsmedel samt öka livsmedel i
säsong
• Uppföljning av matsvinn utifrån Livsmedelsverkets framtagna

nationella metod

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Kompetensförsörjning är ett område där utmaningarna kommer bli allt större. Förutom att rekryteringar
behövs för att möta ökande verksamhetsvolymer till följd av demografin, behöver också nya medarbetare
ersätta dem som går i pension. Rekryterings- och bemanningsfrågorna kommer därmed att vara centrala
framöver. Under nästa år kommer både kommunens övergripande och flera nämnders kompetensförsörjningsplaner att följas upp och revideras. Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningsplaner skapas överblick, medvetenhet, samsyn och handlingsberedskap. För att minska
sårbarheten vid framtida kriser finns behov av att se över och dokumentera kommunens kompetenser.
Samtidigt ses möjligheten över att redan i anställningsavtalet krisplacera nyckelkompetenser.
Flera satsningar på komptetensutveckling för kommunens medarbetare genomförs nästa år, bland annat
inom förskola och äldreomsorg. För att trygga tillgången på framtida ledare fortsätter chefsutvecklingsprogrammet och traineeprogrammet. Samarbetet med universitet och högskolor ska också stärkas för att ge
ökade möjligheter till vidareutbildning på hemmaplan.
För att stimulera till bättre hälsa höjs friskvårdsbidraget till 1500 kr per år för kommunens medarbetare
2021. En kommungemensam hälsovecka med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för kommunens
medarbetare kommer genomföras även nästa år. Syftet är att främja psykisk, fysisk och social hälsa och att
öka gemenskap och medarbetarengagemang. En satsning görs även på kommungemensamma personalsociala aktiviteter, som inte kunnat genomföras under 2020 på grund av pandemin.
En god arbetsmiljö ökar trivsel och delaktighet, som i sin tur främjar hälsa och engagemang. Området är
prioriterat inför 2021 och det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer stärkas genom aktiviteter utifrån
framtaget årshjul. Både värdegrund och medarbetarskap omfattas och metodstöd har tagits fram.
Målsättningen är även att under nästa år ta fram en kommunövergripande och långsiktig lönestrategi med
handlingsplan. En tydlig och transparent lönepolitik är grundläggande för att skapa förståelse och trygghet i
kommunens lönesättning.
Digitaliseringsarbetet fortsätter att genomsyra hela den kommunala verksamheten och bidrar både till att
öka tillgängligheten för kommunens invånare och till effektivisering. Inom flera förvaltningar pågår och
planeras upphandlingar av verksamhetssystem, vilket tar tid och resurser och får stor inverkan på arbetet.
Införandet av Office 365 samt erfarenheterna från pandemin har gett kommunen nya digitala arbetssätt.
Under 2021 införs fler delar av Office 365 som stöder kommunen att bli en effektivare organisation. Även
funktionerna i dokument- och ärendehanteringssystemet LEX kommer fortsätta utvecklas. Arbetet med
övergången till e-arkiv intensifieras också då Katrineholms kommun vid årsskiftet blir fullvärdig
medlemskommun i kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunens ekonomiprocesser ska effektiviseras genom att i samarbete med förvaltningarna fortsätta
utveckla användandet av det nya ekonomisystemet, bland annat gällande månadsbokslut, rapporter och
inköp. Även investerings- och exploateringsprocesserna ska utvecklas genom förtydliganden och
förenklingar, men också förändringar för att möta lagkrav och minimera framtida kostnader.
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Resultatmål

Prioriteringar 2021

Säkrad kompetensförsörjning

• Fortsatt aktivt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och
behålla medarbetare

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON

• Chefsutvecklingsprogram och traineeprogram
• Uppföljning och revidering av kompetensförsörjningsplaner
• Dokumentation av kompetenser för minskad sårbarhet

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON
Förbättrad hälsa för kommunens
medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON
Kommunens tillgänglighet för
invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON
Ökad digital delaktighet

• Stärkt arbetsmiljöarbete, bland annat med fokus på ökat
medarbetarengagemang
• Höjt friskvårdsbidrag för kommunens medarbetare
• Systematiskt arbetsmiljöarbete och fortsatt arbete med
hälsofrämjande insatser
• Satsning på kommungemensamma personalsociala aktiviteter
• Fortsatt arbete kring tillgänglighet, service och bemötande
• Fortsatt satsning på utveckling av fullvärdiga e-tjänster
• Digitala lösningar för ökad tillgänglighet under pandemin kommer
permanentas och vidareutvecklas
• Uppdaterad version av Digidel och datorhandledning

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON
Ökad effektivitet genom nya
samverkansformer internt och
externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR
Resultatet ska uppgå till minst en
procent av skatteintäkterna

• Ökad samordning och samarbete mellan förvaltningar
• Fler möjligheter till samverkan med andra kommuner kommer
undersökas och utvecklas
• Införandet av Office 365 ger nya digitala arbetssätt och verktyg
• För att möta framtida och oförutsedda utmaningar budgeteras ett
resultat på drygt två procent

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka
snabbare än skatteintäkterna

• Effektiviseringar och åtgärder för ökad kostnadskontroll

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON
Avskrivningar ska under
mandatperioden inte överstiga tre
procent av driftbudgeten

• Planering och prioritering av investeringar utifrån behov på längre
sikt

KS
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Särskilda uppdrag
Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att införa kompetenshöjande aktiviteter inom
försörjningsstödet med krav på daglig närvaro. Syftet är att stärka förutsättningarna för
försörjningsstödstagare att komma vidare till egen försörjning. Arbetet ska redovisas löpande i samband
med kommunstyrelsens månadsuppföljning. Uppdraget ska också redovisas inom ramen för kommunens
tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till socialnämnden att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och
välfärdsbedrägerier. I uppdraget ingår att inom ram inrätta en ny funktion med uppdrag att aktivt
kartlägga och åtgärda förekomst av felaktiga utbetalningar samt olika former av välfärdsbedrägerier.
Arbetet ska ske i nära samverkan med berörda förvaltningar, KFAB samt andra myndigheter. Arbetet ska
redovisas löpande i samband med kommunstyrelsens månadsuppföljning. Uppdraget ska också redovisas inom
ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till bildningsnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen genomföra
trygghetsskapande åtgärder för barn och unga. Bildningsnämnden ansvarar för uppdraget men
genomförandet ska arbetsledas av säkerhetschefen. I uppdraget ingår att genomföra olika typer av
åtgärder som ökar tryggheten för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom exempelvis fler
vuxna och övervakningskameror. Åtgärderna ska främja trygghet och psykiskt välmående bland barn och
unga. De ska även bidra till ökad studiero och i förlängningen förbättrad måluppfyllelse i grundskolan.
Uppdraget ska redovisas inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till bildningsnämnden att omfördela internt motsvarande minst 6 mnkr för att
effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan. Syftet med uppdraget är att se över
bildningsnämndens interna resursfördelning för att säkerställa att resurserna används så effektivt som
möjligt för att stärka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse i grundskolan. I uppdraget ingår även att
se över och vid behov ändra den socioekonomiska resursfördelningsmodell som bildningsnämnden
tillämpar för att fördela resurser till skolorna. Uppdraget ska redovisas inom ramen för kommunens
tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till kommunstyrelsen och bildningsnämnden att uppdatera den långsiktiga planen för
utbyggnad av förskolan. I uppdraget ingår att göra en aktuell bedömning av kommande behov av
förskoleplatser i olika delar av kommunen. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021 inför
beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024.
Uppdrag till KFAB att renovera och anpassa äldreboendet Strandgården. Uppdraget ska
återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till KFAB att omvandla äldreboendet Malmgården till trygghetsboende. Uppdraget ska
återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att
effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ingår att se över strukturen för tillagnings- och
mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas
vid Dufvegården i januari 2022. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021 inför beredningen av
övergripande plan med budget 2022-2024.
Uppdrag till kommunstyrelsen att på prov stänga av för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och
Djulö. Syftet är skapa förutsättningar för ett tryggare och attraktivare gång- och cykelstråk längs
Kyrkogårdsvägen och Laxmans väg. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021 inför beredningen
av övergripande plan med budget 2022-2024.
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Räkenskaper
Övergripande driftbudget 2021 med plan 2022-2023
Belopp i tkr

Nämnd/benämning
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav kommuncentrala
varav kommunledningsförvaltningen
varav samhällsbyggnadsförvaltningen
varav kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ökade kapitalkostnader nämnder
Summa nämnder

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-11 139
-867 789
-200 281
-14 208
-117 312
-65 761
-3 000
-42 952
-534
-111 900
-191 307
-64 714
-728 602
-32 810
0
0

-11 656
-900 720
-196 774
-14 936
-110 388
-68 450
-3 000
-43 205
-669
-120 294
-191 735
-63 896
-786 613
-32 010
0
0

-11 306
-906 491
-197 474
-14 936
-110 388
-69 150
-3 000
-43 205
-669
-120 294
-191 735
-60 896
-791 699
-32 010
0
-5 393

-11 306
-915 937
-197 474
-14 936
-110 388
-69 150
-3 000
-43 205
-669
-120 294
-181 735
-60 896
-803 559
-32 010
-31 038
-6 002

-2 252 027

-2 347 572

-2 361 171

-2 403 986

-5 309

-34 730
0
-31 038
-351
109 003
-145 941
13 485
103 469
-88 305
1 562 978
783 946
71 905
21 309
15 449

-56 112
0
-31 659
-670
111 174
-146 044
13 485
103 940
-88 533
1 618 034
780 627
71 905
21 309
15 449

Ökade kostnader lokaler
KFAB, från eget kapital
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar m.m.
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning

0
0
93 375
-120 100
13 213
93 160
-78 134
1 514 749
693 782
65 632
13 786
0

-10 867
5 000
0
0
106 876
-136 561
13 485
98 077
-83 371
1 510 404
787 374
71 905
21 309
15 449

Summa finansiering

2 302 062

2 399 081

2 381 179

2 412 905

50 035

51 509

20 008

8 919

2,20%

2,16%

0,82%

0,36%

22 921

23 851

24 343

24 860

TOTALT
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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Resultaträkning
Utfall

Budget

Budget 2020

Budget

Plan

Plan

2019

2020

justering*

2021

2022

2023

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

571 113

1 463 759

478 382

502 073

504 592

507 233

-2 705 754

-3 641 447

-2 656 070

-2 773 634

-2 851 865

-2 917 105

Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

-67 970

-78 134

-78 134

-83 371

-88 305

-88 533

-2 202 611

-2 255 822

-2 255 822

-2 354 933

-2 435 579

-2 498 405

1 506 927

1 514 749

1 514 749

1 510 404

1 562 978

1 618 034

717 283

777 322

777 322

874 728

871 300

867 981

VERKSAMHETENS RESULTAT

21 599

36 249

36 249

30 199

-1 301

-12 390

Finansiella intäkter

36 153

16 570

16 570

24 093

24 093

24 093

Finansiella kostnader

-6 604

-2 784

-2 784

-2 784

-2 784

-2 784

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

51 148

50 035

50 035

51 509

20 008

8 919

0

0

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

51 148

50 035

50 035

51 509

20 008

8 919

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

22 242

22 921

22 921

23 851

24 343

24 860

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Extraordinära intäkter/kostnader

* Budget justerad med exkludering av interna motparter

Balansräkning
Belopp i tkr

Utfall
2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

944 391 1 110 807 1 158 315 1 149 410 1 084 747
93 042
84 065
81 921
80 477
79 033
1 037 433 1 194 872 1 240 236 1 229 887 1 163 780
477 553

249 646

249 646

249 646

249 646

1 514 987 1 444 518 1 489 882 1 479 533 1 413 426

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
Eget kapital, därav årets resultat
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Summa eget kapital

739 330
51 148
17 000
807 478

744 917
50 035
17 000
811 952

794 952
51 619
17 000
863 461

846 461
20 008
17 000
883 469

866 469
8 919
17 000
892 388

Avsättningar

218 670

239 009

236 966

254 728

269 166

Skulder

488 838

393 557

389 455

341 336

251 872

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

1 514 987 1 444 518 1 489 882 1 479 733 1 413 426

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Leasing och hyror
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553 371
525 370
514 691
497 804
487 893
2 162 581 2 907 411 2 907 411 2 907 411 2 907 411
1 090 122 1 109 866 1 138 461 1 162 324 1 183 731

Kassaflödesanalys
Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar
Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar
Ökning-/minskning+ förråd och varulager
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering- i materiella anläggningstillgångar
Investering- exploatering
Investering i pågående projekt
Ökning - av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Bidrag statlig infrastruktur
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Summa likvida medel vid årets slut

Utfall
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

51 148
67 970
12 800
3
131 921
36 397
-7 684
-2 545
-295 638
-137 550

50 035
78 134
18 323
0
146 492
0
0
0
0
146 492

51 509
83 371
-2 043
0
132 837
0
0
0
0
132 837

20 008
88 305
17 762
0
126 075
0
0
0
0
126 075

8 919
88 533
14 438
0
111 890
0
0
0
0
111 890

-164 569

-152 959
-128 000

-130 879
-127 800

-79 400
-128 000

-23 870
-127 500

95 097
-898
-70 371

-280 959

-258 679

-207 400

-151 370

57 116
1784
58 900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-149 021
154 512
5 491

-134 467
5 491
-128 976

-125 842
-128 976
-254 818

-81 325
-254 818
-336 143

-39 480
-336 143
-375 623
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Investeringsbudget 2021 med plan 2022-2023
Investeringskostnad

Belopp i tkr
Nämnd Benämning

Kat

2021

KS/KLF

Nätverksinvesteringar

4

KS/KLF

IT/ informationssäkerhet

1

300

KS/KLF

Digitalisering

4

2 000

KS/KLF

Kameror och andra trygghetsskapande åtgärder

KS/KLF

Summa kommunledningsförvaltningen
Gröna Kulle fasadrenovering

4

KS/KLF

Stadsparken scen belysning

3

150

KS/KLF

St Djulö bergvärme

3

1 000

KS/KLF

Mobilt reservkraftverk

1

KS/KLF

Oförutsedda mindre investeringsbehov
(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)

4

2022

Driftkonsekvenser

2023

2021

2022

3 500

100
5 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

1 000
150

KS/SBF

Summa kommunägda fastigheter
Drift/underhållsbudget fastighet och
markförvaltning SBF
Uthyrning Djulö Lantbruk

KS/SBF

Katrineholms Logistikcentrum

5

500

KS/SBF

Nya informationsplatser/skyltar

5

250

10

KS/SBF

Åtgärder enligt parkeringsstrategi

5

500

5

KS/SBF

Tillgänglighetsåtgärder

1

250

5

KS/SBF

Belysning

5

1 000

10

KS/SBF

Bievägen, Norra stadsdelen

5

KS/SBF

Gator

5

KS/SBF

Trafiksäkerhetsåtgärder

5

500

KS/SBF

Köpmangatan gångfartsområde

5

1 750

KS/SBF

Sveaparken

5

KS/SBF

Vasavägen Oppundavägen-Skogsborgsgatan

5

2 000

KS/SBF

Attraktiva parker

5

1 000

KS/SBF

Belysning cykelbana till Forssjö

5

KS/SBF

Cirkulationsplats Vingåkersvägen/Västgötagatan

5

4 400

KS/SBF

Kollektivtrafikåtgärder

5

375

KS/SBF

Åtgärder vid nya Järvenområdet

5

800

15

KS/SBF

Aktivitetsparker i kransorterna

5

350

40

KS/SBF

Attraktiva gångstråk

5

525

KS/SBF

GC-väg Sköldinge

KS/SBF

Begravningsplats husdjur

KS/SBF

BIN

2023

1 300

2 300

500

500

500

4 000

15

500
25
20
4 000

90
20

3 000

3 000

15

3 000

500

50

50

28

500

8

5

5

10
1 500

4

400

5

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

16 100

12 000

7 500

778

83

70

Investeringsram kommunstyrelsen

23 300

14 300

7 500

778

83

70

2 000

770

1

1 250

BIN

Upprustning förskolan
Utveckling av det pedagogiska uterummet
(förskolan)

1

500

BIN

Inventarier idrottshallar

4

600

BIN

Barn- och elevhälsan säkerhetsåtgärder

1

130

BIN

Barn- och elevhälsan möbler och inventarier

1

120

BIN

Kulturskolan - utrustning till lektionsrum

4

100

BIN

Möbler och inventarier grundskola

4

1 300

BIN

Teknisk utrustning grundskola

4

340

BIN

Nybyggnation Sandbäcken

1

BIN

Fordonsprogrammet

1

1 690

BIN

Fordonsprogrammet - körgård

2

400
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Investeringskostnad

Belopp i tkr
Nämnd Benämning
BIN

Kat

2021

2022

2023

4

1 310

1

400

BIN

Möbler och inventarier gymnasieskolan
NPF-anpassning och säkerhet
gymnasiesärskolan
Upphandling nytt verksamhetssystem och
elevregistreringssystem

1

3 000

3 000

BIN

1:1 grundskola

1

7 000

4 300

BIN

Inventarier ny skola 7-9

4

BIN

Inventarier ny skola F-6

4

BIN

Oförutsedda investeringar och myndighetskrav

1

KULN

Investeringsram bildningsnämnden
Offentlig konst

4

KULN

Möbler och inventarier

4

KULN

Konstnärlig gestaltning Backavallen

4

KULN

Konstnärlig gestaltning högstadieskola Järven

4

KULN

Konstnärlig gestaltning F-6 skola Norr

4

KULN

Muralmålning Kungsgatan

BIN

Driftkonsekvenser
2021

2022

2023

6 500

28 300
12 300
500

500

500

18 640

50 400

7 770

0

0

0

4 500

0

0

0

0

8 200

8 200

500
1 200
550
2 000
1 300
150

Investeringsram kulturnämnden

1 200

STN

Oförutsedda investeringar

4

1 000

STN

Väginvesteringar

5

9 600

STN

El och belysning

5

2 330

STN

Fordon och maskiner

4

5 735

STN

Friluftsbad

4

50

STN

Lekplatser och parkutrustning

4

800

STN

Sportutrustning

4

900

STN

Projekt Backavallen

4

39 300

STN

Tillgänglighetsanpassning

1

100

STN

Storköksutrustning

4

2 200

STN

Måltidsmiljö

4

500

STN

Städutrustning förskolor

4

200

STN

Städmaskiner

1

300

STN

Dammängen skytte

1

100

STN

Anläggningar och fastigheter

4

400

STN

4

100

STN

Gräsplaner
Energieffektiv belysning konstgräsplan
Backavallen

STN

Sarg och plexiglas lilla ishallen

4

1 500

STN

Bottensug, simhallen

4

100

STN

Skyltprogram Sportcentrum

4

STN

Tennis/gymnastik/boule

STN

Automatbevattning stadsparken

4

300

STN

Skugg-/energiväv växthuset

4

300

STN

Busskurer

4

100

STN

Skyltar Sörmlandsleden

4

4

-50

-550

-28

1 100

-65

300
5 900

Investeringsram service- och tekniknämnden

-1 055

50

100
72 215

SOCN

Möbler och inventarier

4

100

SOCN

Utveckling av datorprogram

4

400

SOCN

Arbetsmiljö

1

300

SOCN

Nytt verksamhetssystem

4

1 500

SOCN

AV-utrustning

4

50

VIAN

Investeringsram socialnämnden
Bärbara datorer för platsbunden utlåning till
elever, laddvagnar

4

504

VON

Investeringsram viadidaktnämnden
Inventarier Dufvegården

1

504
7 000

VON

Möbler

4

500

2 350

9 300

8 200

400

400

-578

-1 120

0

0

0

0

0

0

500
900

400

0

0

84
84

Övergripande plan med budget 2021-2023 Katrineholms kommun | 31

Investeringskostnad

Belopp i tkr
Nämnd Benämning
Ny teknik
VON

VON

Nytt verksamhetssystem inklusive
planeringssystem för hemtjänst med nyckelfritt
Inventarier i brukarmiljö

VON

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade
investeringar

VON

Kat
4

2021
400

4

3 270

2022

Driftkonsekvenser

2023

2021

2022

2023

525

1 500
1

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden
Summa total investering

80
12 670

0

0

605

0

0

130 879

79 400

23 870

889

-1 037

70

Exploateringsbudget 2021 med plan 2022-2023
Investeringskostnad

Belopp i tkr
Nämnd Benämning

Kat

2021

2022

Driftkonsekvenser

2023

2021

2022

1 500

2023

KS

Havsörnen

5

25

KS

Trolldalen

5

500

500

KS

Luvsjön 4

5

25 000

15 000

KS

Djulö Backar

5

900

100

20

KS

Abborren

2

1 000

5 000

250

KS

Djulökvarnsvägen

5

1 500

500

KS

Kerstinboda

5

5 000

25 000

5 000

KS

Logistikcentrum

5

1 500

1 000

300

KS

Strängstorp

5

15 500

4 000

2 000

KS

Ragnars Gärde

2

KS

Bäverstigen

2

150

150

100

KS

Lövåsen-Finntorp

5

10 000

35 000

5 000

10

KS

Plogen 4:1, förskola

2

200

150

2 500

3

KS

Vattentornet, förskola

2

150

200

15 000

3

KS

Backa förskola

2

50

200

2 500

2

KS

Norra stadsdelen

5

800

20 000

25 000

150

KS

Lövåsen-Uppsala

2

20 000

5 000

2 500

3

KS

Duvestrand

5

1 500

2 500

1 500

KS

Lövåsen

2

500

150

KS

Exploateringar 2018

2

800

800

KS

Pionen

2

200

400

KS

P- hus på norr

2

200

KS

Lövåsen påbörjade före 2016

KS
KS
KS

Fastighetsförvärv (fond)

KS

Troligen tillkommande projekt 2021->

KS

Vasavägen Backavallen bostäder

KS

Svartbäcksvägen bostäder

KS

Sköldinge Kanntorp bostäder

KS

Exploateringsområde väster om Norrköpingsvägen

KS

Ragnars Gärde etapp 2

10
5 000

10

100

10

2 500

15
120
10
30
5

5
10

1 500

3
20
20

200

150

50

Centrum Väst

1 500

5 000

5 000

Dagvatten, dammar, övrig exploatering

2 500

2 500

2 500

36 650

4 700

49 550

Exploateringsram kommunstyrelsen

127 800

128 000

127 500

263

375

246

Summa total exploatering

127 800

128 000

127 500

263

375

246
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Budget för fastighetsinvesteringar 2021 med plan 2022-2023
Investeringsutgift

Belopp i tkr
Nämnd Benämning
Larm verksamhetslokaler
KFAB

Kat

2021

2022

Hyresökning per år

2023

2021

2022

2023

1

2 000

68

KFAB

Ventilationskrav OVK samt brandskydd

1

1 500

43

KFAB

Safirenhuset ventilation

2

KFAB

Fastighetsbevarande åtgärder i div 200

2

6 400

163

163

KFAB

Projekteringspott

2

1 000

109

109

KFAB

Oförutsedda mindre investeringsbehov
(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)
Brandcellsgränser Häringe

2

500

54

1 196

17

17

KFAB
KFAB

11 000

43
316

10 500

500

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade
investeringar, parkeringshus Norr (2020)
Summa KFAB

68
316

1 142

1 440
11 900

21 500

0

1 893

1 911

43

43

1 458

BIN

Ventilation förskolor/skolor

1

BIN

Ventilation Tallås

1

BIN

Utemiljö förskolor/skolor

2

BIN

Ljudabsorbenter och akustik

2

BIN

Mindre ombyggnationer i förskolor/skolor

2

BIN

Ny högstadieskola Järven

2

230 500

7 882

7 882

BIN

Ny F-6 skola Norr

2

165 000

6 196

6 196

BIN

Ombyggnad av Tallåsskolan

2

25 000

635

635

BIN

Ombyggnad av Kupolen

2

BIN

Skolutbyggnad övrigt

2

BIN

Om- och tillbyggnad av Sandbäcksskolan

2

35 000

BIN

Skogsborgsskolan, ny idrottshall

2

4 000

BIN

Sandbäcken ombyggnad gamla skoldelen

2

1 000

3 500

BIN

Ombyggnad av entréer på förskolor/skolor

2

1 600

600

BIN

Sandbäcksskolan, ombyggnad av entréer Tigern
och Pingvinen
Duveholmsgymnasiet, ombyggnad huvudentré

2
2

BIN
BIN

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade
investeringar
Summa bildningsnämnden

1 500
10 000

288

2 000

118
550

32

750

44

254

43 500

1 606

2

KULN

Byte delar av golv i Kulturhuset Ängeln

2

1 190

102

1 457

755

25

714

94

129

500

29

29

200

8

8

19 646

18 529

104

207

29 700

507 550

14 100

3 600

3 600

200

4 121
7

7

Summa kulturnämnden

200

7

110

STN

Valla skola kök, servering, diskrum och kök

500

29

29

STN

Häringe förskola kök

1 000

59

59

STN

Sörgårdens förskola kök

800

47

47

STN

Byte av nyckellås mot kodlås i uthyrningslokaler

200

8

8

600

25

75

Infrastruktur el-bilsladdning, Yngaregården
Björkvik, Vallgården Valla och Almgården Julita
Kostnadseffekt av tidigare års beslutade
investeringar
Summa service- och tekniknämnden

2

3 600

3 600

207

50
3 100

0

0

219

219

VON

Nytt äldreboende Dufvegården

2

265 000

17 915

VON

Kylanläggningar

2

1 500

51

51

VON

Om- och tillbyggnad samt utemiljö äldreboenden

2

300

13

13

VON

Bievägen 14, renovering av kök och allrum.

1

250

8

8

VON

Rönngatan 1, utrymningsväg från balkong.

1

100

4

4

VON

Anpassning och renovering av Strandgården

1

21 300

662

712

VON

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade
investeringar
Summa vård- och omsorgsnämnden

Div 200 totalt

1 606

1 190

2 626

Ombyggnad av stall 1-2 i Lokstallet

STN

32

44

10 000

43 250

KULN

STN

288

118

0

102
288 450

0

0

18 755

788

0

346 900

532 650

17 700

24 995

22 675

20 194
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Investeringsutgift

Belopp i tkr
Nämnd Benämning
SBF
AVA-huset, ombyggnad entré

Kat
1

KIAB totalt

2021

2022

Hyresökning per år

2023

2021

190
190

0

0

2022

2023

5

5

0

5

5

0

Kategorier
1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden
Exempelvis ingår här tvingande myndighetsinvesteringar eller investeringar som av andra (säkerhets) skäl
måste prioriteras, som exempelvis brandskydd, larm och liknande.
2. Investeringsbehov hos annan part
Exempelvis hos KFAB för verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens
balansräkning utan istället genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket måste ingå i
kostnadsanalysen.
3. Rationaliseringsinvesteringar
Investeringar där investeringen kan ”hämtas hem”, en så kallad payoff-effekt, som ska vara högst tre år.
Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk kalkyl som tydligt visar de
ekonomiska konsekvenserna.
4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar
Här avses investeringar för verksamhetens behov, som inventarier och utrustning i verksamheten. Behov av
IT-investeringar ingår i denna kategori och budgeteras i samråd med digitaliseringsavdelningen.
5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur
Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala satsningar som i
vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel.
6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar
Exploateringsverksamheten har till syfte att främja utveckling och tillväxt i regionen och kategorin avser
investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tiden och har främst en
likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans
med berörda förvaltningar sammanställt en anvisning kring exploateringsprocessen vilket ska vara styrande
för hanteringen.
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Bilagor
Bilaga 1: Organisationsöversikt
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs dels genom kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, dels genom två helägda bolag, Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Vatten och
Avfall AB. Katrineholms Fastighets AB har ett helägt dotterbolag, Katrineholms Industri AB. Katrineholms
Vatten och Avfall AB har ett delägt dotterbolag, Sörmlands Vatten och Avfall AB, med verksamhet i
Katrineholms, Vingåkers och Flens kommuner.
Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i samverkan med andra kommuner i regionen genom
gemensamma nämnder och kommunalförbund. Verksamhet bedrivs också genom flera samägda
företag. En översiktlig bild av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat nedan.

*Ägs genom koncernbolag.
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Bilaga 2: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över
genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen
Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2020-2022
(KF 2019-12-16 §187). Aktuell ram 2021 visar nämndernas ramar inklusive tillfällig ramförstärkning.
Totala medel 2021 visar aktuell ram 2021 inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna
(integrationsfonden).
Övergripande politisk ledning 2020
Tekniska justeringar
Politikerarvoden
Justeringar under den politiska beredningen
Överförmyndare, utökning tjänst
Förtjänsttecken 2021
Aktuell ram 2021
varav Kommunfullmäktige
varav Revision
varav Överförmyndaren
varav Valnämnden

-11 139
-60
-107
-350
-11 656
-5 026
-1 301
-5 264
-65

Bildningsnämnden 2020
Tekniska justeringar
Resursfördelningsmodell 2021
Justering PO 2020
Flytt budget kommunikatör
Lönekompensation 2021
Politikerarvoden
Nytt städentreprenadavtal
Kapitaltjänstkostnader
Hyresförändringar
Justeringar under den politiska beredningen
Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation
Lyckliga gatorna, medfinansiering
Ramtillskott motsvarande lönekompensation
Aktuell ram 2021
Avsatta medel från integrationsfonden 2021
Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga
Kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan
Totala medel 2021

-867 789

Kommunstyrelsen 2020
Tekniska justeringar
E-arkiv
Justering kollektivtrafik
Justering PO 2020
Flytt budget kommunikatör
Lönekompensation 2021
Kontaktcenter, omfördelning från VIAN
Politikerarvode
Nytt städentreprenadavtal
Kapitaltjänstkostnader
Hyresförändringar
Justeringar under den politiska beredningen
Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation
Ytterligare effektivisering
Lyckliga gatorna, medfinansiering
Aktuell ram 2021
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltning

-200 281
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-10 007
-4 771
661
-13 550
-135
-749
-1 835
-2 885
13 550
790
-14 000
-900 720
-1 500
-2 700
-904 920

-804
-700
-613
-1 904
-1 738
-170
459
-137
610
3 793
1 500
3 000
210
-196 774
-14 936
-110 388

varav Samhällsbyggnadsförvaltning
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Avsatta medel från integrationsfonden 2021
Språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet
Kommungemensamma personalsociala aktiviteter
Kommunövergripande satsning kompetensförsörjning
Totala medel 2021
Kulturnämnden 2020
Tekniska justeringar
Justering tillfällig ramförstärkning, Lyckliga gatorna
Justering tillfällig ramförstärkning, ungdomsverksamhet
Justering PO 2020
Flytt budget kommunikatör
Lönekompensation 2021
Politikerarvode
Nytt städentreprenadavtal
Kapitaltjänstkostnader
Hyresförändringar
Justeringar under den politiska beredningen
Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation
Lyckliga gatorna, medfinansiering
Flytt av föreningsbidrag
Aktuell ram 2021
Avsatta medel från integrationsfonden 2021
Ungdomsverksamhet
Totala medel 2021
Bygg- och miljönämnden 2020
Tekniska justeringar
Politikerarvoden
Justeringar under den politiska beredningen
Miljöstrategiskt arbete
Aktuell ram 2021

-68 450
-3 000
-500
-1 800
-1 000
-200 074
-42 952
2 000
500
-132
645
-375
-6
51
364
-1 595
375
-1 900
-180
-43 205
-500
-43 705
-534
-35
-100
-669

Service- och tekniknämnden 2020
Tekniska justeringar
Hyreskompensation nya lokaler 2020
Justering PO 2020
Flytt budget kommunikatör
Lönekompensation 2021
Politikerarvode
Nytt städentreprenadavtal
Kapitaltjänstkostnader
Hyresförändringar
Driftkonsekvenser av investeringar och exploateringar
Justeringar under den politiska beredningen
Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation
Lyckliga gatorna, medfinansiering
Dagvattenavgift
Utebliven intäkt från skogsförvaltning
Aktuell ram 2021
Avsatta medel från integrationsfonden 2021
Resurser för handledning för praktik eller åtgärdsanställning
Totala medel 2021
Socialnämnden 2020
Tekniska justeringar
Justering PO 2020

-111 900
-652
-746
478
-2 100
-131
-616
-4 291
-737
-400
2 100
100
-400
-1 000
-120 294
-1 000
-121 294
-191 307
-530
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Flytt budget kommunikatör
Lönekompensation 2021
Politikerarvode
Nytt städentreprenadavtal
Kapitaltjänstkostnader
Hyresförändringar
Justeringar under den politiska beredningen
Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation
Lyckliga gatorna, medfinansiering
Aktuell ram 2021
Tillfällig ramförstärkning 2020-2022 om 10 mnkr ingår i ram ovan
Viadidaktnämnden 2020
Tekniska justeringar
Justering PO 2020
Lönekompensation 2021
Kontaktcenter, omfördelning till KLF
Politikerarvode
Nytt städentreprenadavtal
Kapitaltjänstkostnader
Hyresförändringar
Driftkonsekvenser av investeringar
Justering yrkesvux Vingåker, läggs utanför ram
Arbetsmarknadsåtgärder Vingåker, tillfällig ramförstärkning två år
Justeringar under den politiska beredningen
Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation
Lyckliga gatorna, medfinansiering
Effektivisering inom vuxenutbildning
Aktuell ram 2021
Tillfällig ramförstärkning 2020-2021 om 3 mnkr ingår i ram ovan
Avsatta medel från integrationsfonden 2021
Medfinansiering yrkesvux 2021
Förstärkning aktivt försörjningsstöd
Totala medel 2021
Yrkesvux Vingåker
Totala medel 2021, inklusive yrkesvux Vingåker
Vård- och omsorgsnämnden 2020
Tekniska justeringar

LSS-boendet Humlen
Justering PO 2020
Lönekompensation 2021
Driftkonsekvenser av investeringar
Politikerarvode
Nytt städentreprenadavtal
Kapitaltjänstkostnader
Hyresförändringar
Justeringar under den politiska beredningen
Äldreomsorgssatsning
Hyreskompensation helår 2021 Dufvegården
Hyreskompensation helår 2021 LSS-boende Humlen
Lyckliga gatorna, medfinansiering
Aktuell ram 2021
Räddningstjänsten VSR
Tekniska justeringar
Justeringar under den politiska beredningen
Effektivisering
Aktuell ram 2021
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120
-1 500
-132
53
182
-421
1 500
300
-191 735

-64 714
-356
-1 000
170
-6
260
-106
-85
-84
524
-600
1 000
100
1 000
-63 896

-1 814
-1 000
-66 710
-477
-67 187
-728 602
-5 123
-3 939
-11 200
-605
-192
-935
218
-1 481
-15 449
-17 915
-1 790
400
-786 613
-32 810

800
-32 010

FINANSIERING
Ökade kostnader för lokaler
Fördelning ökade lokalkostnader till nämnder 2020
Ökade kostnader befintliga lokaler 2021
Ökade kostnader nya lokaler 2021
Flytt effektiviseringskrav KFAB 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Effektiviseringskrav KFAB 2021
Aktuellt budgeterat belopp 2021
KFAB minskad ersättning för underhåll 2021, från eget kapital
Löneuppräkning
Löneuppräkning 2021 antagande om 2,4%
Justeringar under den politiska beredningen
Uppdaterat antagande om löneuppräkning till 2,0%
Fördelning löneökning till nämnderna
Aktuellt budgeterat belopp 2021
Drifteffekt av föreslagna investeringar
Justering enligt investeringsplaner 2020-2022
Justering enligt investeringsplan 2021-2023
Fördelning av driftkonsekvenser till nämnderna
Aktuellt budgeterat belopp 2021

-5 309
3 357
-4 583
-4 332
-4 000
4 000
-10 867
5 000
0
-36 116
4 653
31 463
0
0
-104
-1 152
1 256
0

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld
Förändring PO och semesterlöneskuld
Aktuellt budgeterat belopp 2021
Pensioner
Effekt av uppdaterad prognos per 2020-08-31
Aktuellt budgeterat belopp 2021

93 375
13 501
106 876
-120 100
-16 461
-136 561

Intäkter Viadidakt Vingåker
Uppdatering av underlaget
Aktuellt budgeterat belopp 2021
Yrkesvux Vingåker
Aktuellt budgeterat belopp 2021, inklusive yrkesvux Vingåker

13 213
-205
13 008
477
13 485

Kapitalkostnadsintäkter
Uppdatering av underlaget
Aktuellt budgeterat belopp 2021

93 160
4 918
98 077

Avskrivningar
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:
Tidigare års investeringar
2020 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade
Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2020-2023
Planerade investeringar under 2021-2023 enligt nämndernas budgetunderlag
Tekniska justeringar
Justering enligt underlag
Aktuellt budgeterat belopp 2021
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag samt
kommunal fastighetsavgift
Effekt av uppdaterad skatteprognos, baserad på SKR:s prognos i oktober 2020 och 34 900
invånare
Aktuellt budgeterat belopp 2021

-78 134

-5 237
-83 371

2 274 163
95 520
2 369 683
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Finansiering, utdelningar mm
Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för
särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan
Tekniska justeringar
Justering mellankommunal utjämning pga skatteväxling 2019
Flytt effektiviseringskrav KFAB 2020
Borgensavgift 0,3% på borgensbelopp, förändring ökad borgensram
Borgensavgift, förändring
Aktuellt budgeterat belopp 2021

13 786

Statsbidrag flyktingkvot
Justering belopp välfärdsmiljard enligt flyktingvariabel, info SKR 2019-12
Aktuellt budgeterat belopp 2021

9 908
-9 908
0

Statsbidrag för minskad segregation
Justering
Aktuellt budgeterat belopp 2021

8 000
-8 000
0

Statsbidrag för äldreomsorgssatsning
Statsbidrag för äldreomsorgssatsning
Aktuellt budgeterat belopp 2021

0
15 449
15 449

TOTALT

51 509

Mål för god ekonomisk hushållning
Enligt gällande mål för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun ska resultatet
uppgå till minst en procent av skatteintäkterna

23 851
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-350
4 000
1 829
2 044
21 309

Bilaga 3: Volymutveckling
Nedan redovisas utveckling och prognos för nämndernas volymmått. Syftet med volymmåtten är att
kortfattat visa omfattningen av nämndens större verksamhetsområden. Större förändringar kommenteras.
I samband med beredningen av övergripande plan med budget har volymmåtten setts över, vilket innebär
att vissa mått har tillkommit, justerats eller tagits bort.

Kommunstyrelsen
Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

74 776

37 657

75 000

75 500

Nytt mått

85%

85%

90%

69 182

32 842

69 000

69 500

Fullvärdiga e-tjänster

105

110

115

125

Ärenden hos konsumentvägledningen

265

200

320

350

Företagsbesök enligt näringslivsrådets
samverkansprogram

109

40

100

100

Volymmått
Leverantörsfakturor
- varav elektroniska fakturor (%)
Lönespecifikationer

Ett led i att effektivisera processerna är att öka andelen elektroniska fakturor. Dessa uppgick under första
halvåret 2020 till 85 procent och förväntas under 2021 öka till 90 procent. Prognosen avseende lönespecifikationer 2021 är något osäker då både digitalisering och effektiviseringar kan påverka antalet anställda.
Antalet fullvärdiga e-tjänster förväntas öka som ett led i digitaliseringen, men inte i samma takt som tidigare.
Under kommande år kommer fokus att ligga på kvalitativa e-tjänster samt en konsolidering för att säkerställa nyttan för invånare och verksamhetet. En ökning har skett av antal konsumentärenden, vilket delvis
har en koppling till pandemin. Utifrån målsättningen i näringslivsplanen uppgår företagsbesöken till 100
besök per år.

Bildningsnämnden
Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg

1 947

2 021

1 926

2 001

Elever i grundskola

4 057

4 089

4 135

4 141

Volymmått

Elever i grundsärskola

79

76

65

66

Barn i fritidshem

1 409

1 367

1 427

1 394

Elever i gymnasieskolan

1 251

1 242

1 233

1 254

55

54

59

60

659

603

610

620

27

25

25

25

703

694

700

Elever i gymnasiesärskolan
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)
Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid
Elever som deltar i modersmålsundervisning

700

Förskolan är en svårprognostiserad verksamhet då det handlar om barn som inte är födda ännu. Den stora
ökning som setts i förskolan under flera år har dock avstannat något de sista åren. Detta kan dock förändras
snabbt vid en ökad inflyttning i kommunen. Ökningen i grundskolan fortsätter men inte i lika snabb takt som
tidigare. Särskolan är svårprognostiserad eftersom elever i år 9 kan gå kvar ett extra år. Om de lämnar
grundsärskolan är det inte heller säkert att de går vidare till gymnasiesärskolan. Påfyllnad i år 1 på grundsärskolan är inte lika stor, men sker också i andra klasser och under året.

Bygg- och miljönämnden
Volymmått
Inkomna bygglovsansökningar
Strandskyddsärenden

Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

291

201

320

300

11

12

14

12
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Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

Anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder

124

86

160

150

Ansökningar om förhandsbesked om bygglov

3

3

6

5

Antagna detaljplaner

7

1

11

12

125

31

140

160

Volymmått

Tillsynsuppdrag miljöskydd
Tillsynsuppdrag hälsoskydd

71

44

100

110

Tillsynsuppdrag livsmedel

209

146

289

267

Inkomna avloppsansökningar

199

87

200

200

2174

1537

2200

Miljö- och hälsoskyddsärenden totalt

2200

Antalet bygglovsansökningar och anmälningar om ej bygglovspliktiga åtgärder har ökat kraftigt under 2020,
till stor del en följd av pandemin. Antalet ärenden bedöms vara högt även nästa år, även om det är svårt att
veta om effekterna av pandemin består.

Kulturnämnden
Volymmått

Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

24

23

25

25

6

4

10

15

260 555

108 444

235 000

260 000

Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag
Beviljade ungdomsbidrag ”Snabba stålar”
Besök på Kulturhuset Ängeln
Besök i konsthallen

22 933

5 088

13 000

20 000

Utlån av e-media

19 604

10 737

20 000

20 000

Utlån per invånare

6,89

3,3

7,0

7,0

varav lån per invånare på huvudbiblioteket

58 %

55,7%

60 %

60 %

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial

42 %

44,2%

40 %

40 %

61 641

21 950

50 000

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet

65 000

Prognosen 2020 för volymmåtten som rör den publika verksamheten är extraordinärt låg på grund av
coronapandemin.

Service- och tekniknämnden
Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

Nytt mått

-

-

-

84 801

39 750

70 000

110 000

62

60

65

65

31 550

7 939

32 000

32 000

Lunchportioner förskola

281 328

134 027

250 000

280 000

Lunchportioner grundskola

595 020

307 766

600 000

600 000

Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC

134 023

38 539

90 000

150 000

Dagsportioner särskilt boende för äldre

127 050

65 483

100 000

120 000

43 571

38 000

65 000

65 000

Inkommande samtal per dag i växeln

650

630

650

650

Bilar inom bilsamordningen

115

115

117

Volymmått
Besök i Duveholmshallen, antal
Besök i simhallen
Avtal med föreningar
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

Portioner matlåda äldreomsorg

117

Volymmåtten för antal besök i Duveholmshallen och simhallen påverkas av pandemin. Under hösten 2020
tillkommer 70 elever från Lindengymnasiet (VVS programmet) till Duveholmsgymnasiet. Antalet matlådor för
äldreomsorgen har ökat under 2020, sedan april produceras även matlådor till Flens kommun.
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Socialnämnden
Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

588

587

600

600

35

35

25

20

10 500

5 550

10 000

7 000

3 500

2 564

4 000

3 500

Vårddygn i familjehem, barn och unga exkl
ensamkommande

26 000

11 561

25 000

26 000

Vårddygn på institution, barn och unga exkl
ensamkommande

6 000

3 890

5 000

5 000

Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna

7 000

3 055

4 500

4 500

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag

2 060

683

2 000

2 000

Pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner

78

81

85

70

Spelmissbruksärenden

11

2

10

10

115

55

180

120

Sociala kontrakt

88

82

90

85

Stadigvarande serveringstillstånd

30

32

33

Volymmått
Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per
månad
Ensamkommande barn och unga
Vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och
unga
Vårddygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn
och unga

Kvinnofridsärenden

34

Antalet kvinnofridsärenden minskade under inledningen av pandemin vilket kan bero på att det är svårt att
söka stöd när man är socialt isolerad tillsammans med våldsutövaren. Däremot ses en viss ökning av
stödbehov när samhället nu har återgått till ett mer normalt läge. Antalet personer med alkohol- drog- eller
spelmissbruk riskerar också öka till följd av social isolering och permitteringar.
Även försörjningsstödet riskerar att öka under kommande år till följd av pandemin och ökad arbetslöshet.
Vissa kan komma att söka ekonomiskt bistånd i avvaktan på andra ersättningar, exempelvis a-kassa eller
från Försäkringskassan. Det kan även komma sökande som inte har rätt till andra ersättningar. Ungdomar
befaras få det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Hur mycket socialnämndens volymer kommer
påverkas är dock svårbedömt.

Viadidaktnämnden
Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå

356 175

210 548

360 000

380 000

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå

180 574

78 390

160 000

160 000

Volymmått

Producerade verksamhetspoäng komvux som
särskild utbildning

5 114

1 507

3 500

3 500

Studerande inom svenska för invandrare, sfi,
genomsnitt per månad

570

421

500

500

Studerande inom samhällsorientering, genomsnitt
per månad

234

248

275

275

Studenter som i sina eftergymnasiala studier
använder lokaler och service vid lärcenter Campus
Viadidakt

184

149

200

250

Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret

175

104

150

150

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm
anvisade av socialförvaltningen

484

264

600

600

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm
anvisade av Arbetsförmedlingen

44

27

70

70

138

64

110

110

Ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt
ungdomstorg
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Volymmått

Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

282

261

330

Feriearbetare i Katrineholm

Prognos 2021
340

* För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt komvux som särskild utbildning gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas
heltidsstudier för en elev.

Det är svårt att dra några säkra slutsatser om eventuella utvecklingstendenser beträffande verksamhetens
volymer utifrån första halvåret 2020 då det finns en osäkerhet kring hur mycket pandemin har påverkat.
I ett femårsperspektiv har volymerna inom vuxenutbildningen ökat. Totalt har dock antalet producerade
verksamhetspoäng under det första halvåret 2020 legat på ungefär samma nivå som förra året.
Förändringen när det gäller sfi är större, där det genomsnittliga antalet elever per månad har minskat med
nära 30 procent. Detta är delvis en effekt av coronapandemin då ett intag av elever som skulle ha skett i april
flyttades fram en månad. Redan före pandemin sågs dock en viss minskning av antalet elever inom sfi.
Helårsprognosen för 2020 utgår från att volymerna kommer att öka igen då det i dagsläget finns en kö till sfi.
Vad gäller arbetsmarknadsåtgärder avstannade inflödet av deltagare från socialförvaltningen i Katrineholm
under coronapandemin. Nedgången bedöms vara tillfällig och prognosen för 2020 ligger kvar. Antalet
kommunala feriearbeten minskade i jämförelse med föregående år. Nedgången går inte att förklara med
skillnader i årskullarnas storlek. En tänkbar anledning är att pandemin bidrog till att minska söktrycket. Inför
2021 har prognosen skrivits upp något utifrån årskullarnas storlek. Inför 2021 finns det en förhöjd osäkerhet
kring volymutvecklingen beroende på hur konjunkturen utvecklas. Personer med svag förankring på
arbetsmarknaden och kort utbildning finns ofta i sådana branscher som drabbas hårt av en lågkonjunktur.
En djup nedgång i samhällsekonomin kan leda till ett högre inflöde än vad som inräknats i prognoserna.

Vård- och omsorgsnämnden
Utfall 2019

Utfall
jan-jun 2020

Prognos 2020

Prognos 2021

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi

15 298

15 888

16 000

16 000

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi

7 100

7 087

7 100

7 100

304

295

-

-

Personlig assistans beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, internt utförd

8 182

6 777

7 000

7 300

Personlig assistans beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, externt utförd

12 568

14 417

14 500

14 500

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd

642

511

550

550

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd

6 126

5 524

5 600

5 600

141

139

145

151

Externa placeringar LSS

6

5

5

5

Externa placeringar SoL

3

5

-

-

229

237

240

240

1 369

1 556

1 600

Volymmått

Belagda platser på särskilt boende för äldre

Belagda platser på LSS-boende

Brukare med daglig verksamhet inom LSS, antal per
månad
Beviljade timmar boendestöd per månad

1 600

I jämförelse med i förra året noteras under första halvåret 2020 att den interna hemtjänsten har ökat i antal
utförda timmar per månad jämfört med genomsnittet per månad för 2019, vilket beror på fler antal brukare.
Den externa hemtjänsten ligger i nivå med föregående år.
Internt utförd personlig assistans beviljat enligt LSS och enligt socialförsäkringsbalken har minskat jämfört
med föregående år. Flera ärenden har avslutats inom den interna verksamheten. Den externa personliga
assistansen beviljad enligt LSS har minskat under första halvåret 2020 jämfört med förra året. Externt utförd
personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken har däremot ökat markant. Av de 237 platserna
inom daglig verksamhet inom LSS säljs 6 platser till andra kommuner. Beviljade timmar för boendestöd per
månad har ökat, då nya brukarärenden med mer omfattande behov har tillkommit. Behoven kommer att ses
över för att på sikt skapa fler boendeplatser och korttidsplatser för brukare inom socialpsykiatrin på grund
av volymökningen.
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Bilaga 4: Indikatorer för uppföljning av resultatmål
Kommunplanen för 2019-2022 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019. Resultatmålen i
kommunplanen gäller under hela mandatperioden 2019-2022. I tabellen nedan anges vilka nämnder och
bolag som arbetar mot respektive resultatmål samt vilka indikatorer som används för uppföljning av
resultatmålen.
Syftet med indikatorerna är att de ska användas som stöd vid den bedömning av måluppfyllelse för
resultatmålen i kommunplanen som görs i samband med delårsrapporter och årsredovisningar.
Indikatorerna ska vara relevanta, tydliga och underlätta jämförelser med andra kommuner.
Indikatorerna ska också vara enkla att ta fram. I hög utsträckning baseras indikatorerna på statistik som
kommunen ändå tar fram till följd av myndighetskrav eller annan uppföljning. Omkring en tredjedel av
indikatorerna hämtas in automatiskt från Kolada (markeras med ljusröd bakgrund i tabellen). Kolada är
en databas som ger möjlighet att jämföra och analysera cirka 5 000 nyckeltal för kommuners och
regioners verksamheter. Kolada drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser.
Grundprincipen är att indikatorerna ska ligga fast under hela mandatperioden. En årlig översyn görs dock
med avseende på exempelvis mätbarhet. Tillgången till statistik för uppföljning av kommunal verksamhet
utvecklas ständigt. Indikatorerna ses över i samband med att nämnder och bolag lämnar underlag för
övergripande plan med budget.
Övergripande mål

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Invånare, antal kvartal

SCB

Delår

Invånare, antal per 1 nov

SCB

Årlig

Förändring antal invånare sedan föregående år
(%)

Kolada/SCB (per 31 dec)

Årlig

Företagarnas sammanfattande omdöme om
kommunen enligt Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Årlig

Företagarnas helhetsbedömning av servicen i
myndighetsutövningen (NKI)

Kolada/SKR Insikt

Årlig

Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB
tillhandahåller (NKI)

KIAB

Vart tredje
år (2019)

Växande och breddat
näringsliv
KS

Nyregistrerade företag, antal

Bolagsverket

Delår

Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare

Kolada/Bolagsverket

Årlig

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Elever som driver UF-företag (%)

Ung Företagsamhet, BIF

Årlig (läsår)

Företagsamhet bland unga (%)

Svenskt Näringsliv/UC AB Årlig

Fler arbetstillfällen
KS

Förvärvsarbetande dagbefolkning

Kolada/SCB

Årlig

Kolada/SCB

Årlig

Praktikanter i kommunala verksamheter, antal

Viadidakt

Delår

Invånare 17-24 år som varken studerar eller
arbetar (%)

Kolada/SCB

Årlig

Arbetslöshet 16-64 år (%)

Arbetsförmedlingens
månadsstatistik

Delår

Tillväxt, fler jobb &
Invånarantalet ska öka till
ökad egen försörjning minst 35 500 personer vid
mandatperiodens slut
KS, BMN
Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

Ökad sysselsättning
Ungdomar som är etablerade på
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd
VIAN, VON, KFAB
gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala
skolor (%)

Ökad övergång från
försörjningsstöd till egen
försörjning
VIAN, SOCN

Resultat vid avslut i kommunens
Viadidakt
arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från
Katrineholm som börjat arbeta (%)

Delår

Resultat vid avslut i kommunens
Viadidakt
arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från
Katrineholm som börjat studera (%)

Delår

Ej återaktualiserade personer ett år efter avslutat Kolada/SOC
försörjningsstöd, andel (%)

Årlig

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per
månad

Delår

SOC
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Övergripande mål

Attraktiva boende- &
livsmiljöer

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd,
andel av totalt antal invånare 0-18 år (%)

SOC

Delår

Minskade kostnader för
utbetalt försörjningsstöd
SOCN

Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)

SOC

Delår

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr)

SOC

Delår

Fler bostäder, med
variation mellan olika
bostadstyper och
upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB

Planerade bostäder i detaljplaner som vunnit
laga kraft under året, antal

SBF

Årlig

Färdigställda bostäder i nybyggda småhus, antal

SCB

Delår

Färdigställda bostäder i nybyggda
flerbostadshus, antal

SCB

Delår

Nyproduktion av hyresrätter, andel av totalt antal SCB
färdigställda bostäder (%)
Tryggare offentliga miljöer Invånarnas bedömning av tryggheten i
KS, BIN, BMN, KULN, STN, kommunen
SOCN, VIAN, VON, KFAB,
KIAB, VSR
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga på väg
till och från skolan, andel (%)

Årlig

Polisens trygghetsJämna år
undersökning, alt. SCB
medborgarundersökning
Liv & Hälsa ung

Vart tredje
år (2020)

Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga
på väg till och från skolan, andel (%)

Liv & Hälsa ung

Vart tredje
år (2020)

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga på stan
eller i centrum, andel (%)

Liv & Hälsa ung

Vart tredje
år (2020)

Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga
på stan eller i centrum, andel (%)

Liv & Hälsa ung

Vart tredje
år (2020)

Klottersanering som slutförts inom 24 timmar,
andel av inkommande uppdrag till kommunen
(%)

STF

Delår

Olyckor där räddningstjänstens första enhet
kommer fram inom målsatt tid, andel (%)

VSR

Delår

Personer som utbildats av räddnings-tjänsten
VSR
kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande
åtgärder, antal

Delår

Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd
gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett
räddningsinsats (%)

VSR

Delår

Resandet med cykel och till Gångtrafik Lövatunneln, antal passager
fots ska öka

STF (Infracontrol
cykelbarometer)

Delår

Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager

STF (Infracontrol
cykelbarometer)

Delår

Andel resor med gång- och cykeltrafik inom
Katrineholms stad (%)

SBF/Resvaneundersökning

Vart 5:e år
(2020)

Resande med stadstrafiken (buss), antal

Region Sörmland

Delår

Resande med landsbygdstrafiken (buss), antal

Region Sörmland

Delår

Tågstopp vid Katrineholms Central, antal

Samtrafiken

Årlig

Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central,
antal

Samtrafiken

Årlig

Andel resor med kollektivtrafik inom
Katrineholms stad (%)

SBF/Resvaneundersökning

Vart 5:e år
(2020)

Förbättrad standard på
gator, vägar, gång- och
cykelvägar
KS, STN

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

STF (även volymmått)

Delår

Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)

Trafikverket NVDB/SBF

Årlig

Alla katrineholmare ska
erbjudas fiberbaserat
bredband senast 2020
KS

Invånare i tätort med tillgång till fiberbaserat
bredband, andel (%)

PTS

Årlig

Invånare på landsbygd med tillgång till
fiberbaserat bredband, andel (%)

PTS

Årlig

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

Kolada/Skolverket

Årlig

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)

Kolada/SCB och
Skolverket

Årlig

KS, STN

Resandet med buss och
tåg ska öka
KS

En stark & trygg skola Trygg och utvecklande
för bättre kunskaper förskoleverksamhet
BIN, KULN, STN
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Övergripande mål

Resultatmål

Fler elever ska klara målen
i grundskolan och nå höga
resultat
BIN, KULN, SOCN

Indikatorer

Källa

Period

Barn som uppger att de känner sig trygga på
förskolan, andel (%)

BIF

Årlig

Vårdnadshavare som uppger att deras barn
känner sig tryggt på förskolan, andel (%)

BIF

Årlig

Vårdnadshavare som uppger att förskolan väcker BIF
deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%)

Årlig

Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa, andel
(%)

BIF

Årlig

Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel BIF
(%)

Årlig

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat Kolada/Skolverket
alla delprov för ämnesprovet i svenska och
svenska som andraspråk, kommunala skolor,
andel (%)

Årlig

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel (%)

Kolada/Skolverket

Årlig

Elever i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Kolada/Skolverket

Årlig

Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9,
kommunala skolor, andel (%)

BIF

Årlig

Kolada/SCB och
Skolverket

Årlig

Kolada/Skolverket

Årlig

Gymnasieelever som uppnått grundläggande
Kolada/Skolverket
behörighet till universitet och högskola inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)

Årlig

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
kommunala skolor

Årlig

Fler elever ska klara målen Gymnasiefrekvens (%)
i gymnasieskolan och nå
höga resultat
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
BIN, KULN, SOCN
kommunala skolor, andel (%)

Kolada/Skolverket

Ungdomar som är etablerade på
Kolada/SCB
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel
(%)

Årlig

Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig
trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)

BIF

Årlig

Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig
trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)

BIF

Årlig

Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de
känner sig trygga i skolan, kommunala skolor,
andel (%)

BIF

Årlig

Mer fysisk aktivitet och
utveckling av
skolmåltiderna ska stärka
barns och elevers hälsa
och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch
4-5 dagar per vecka, andel (%)

BIF

Årlig

Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig
stund på dagen, andel (%)

BIF

Årlig

Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag,
andel (%)

Liv & Hälsa ung

Vart tredje
år (2020)

Fler studerande ska klara
målen i kommunal
vuxenutbildning
VIAN

Studerande från Katrineholm inom
grundläggande vuxenutbildning som klarar
målen, andel (%)

Viadidakt

Årlig

Studerande från Katrineholm inom gymnasial
vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)

Viadidakt

Årlig

Studerande från Katrineholm som klarar målen i
utbildning i svenska för invandrare, andel (%)

Viadidakt

Årlig

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Fler ska gå vidare till
studier på eftergymnasial
nivå
BIN, VIAN

Ungdomar som studerar på högskola/universitet Kolada/SCB
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)

Årlig

Studenter som i sina eftergymnasiala studier
använder lokaler och service vid lärcenter
Campus Viadidakt, antal

Delår

Viadidakt (även
volymmått)
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Övergripande mål

Resultatmål

Indikatorer

Trygg vård & omsorg

Fler brukare inom vård och
omsorg ska ha en positiv
upplevelse kring
bemötande, förtroende
och trygghet
KS, VON, KFAB

Brukare som svarar att det känns ganska/mycket Kolada/Socialstyrelsen
tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten,
andel (%)

Årlig

Brukare som svarar att det känns ganska/mycket Kolada/Socialstyrelsen
tryggt att bo på ett särskilt boende för äldre,
andel (%)

Årlig

Personalkontinuitet inom hemtjänsten, antal
personal som en brukare inom hemtjänsten
möter under 14 dagar, medelvärde

Kolada/VOF

Årlig

Brukare på gruppbostad enligt LSS som svarar
att de känner sig trygga med alla i personalen,
andel (%)

Kolada/SKR

Udda år

Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar
att de känner sig trygga med alla i personalen,
andel (%)

Kolada/SKR

Udda år

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som
svarar att de känner sig trygga med alla i
personalen, andel (%)

Kolada/SKR

Jämna år

Boendeplatser i särskilt boende för äldre som
erbjuder minst två organiserade och
gemensamma aktiviteter på vardagar, andel (%)

Kolada/VOF

Årlig

Boendeplatser i särskilt boende för äldre som
erbjuder minst en organiserad och gemensam
aktivitet per dag under helgen, andel (%)

Kolada/VOF

Årlig

Brukare som svarar att de är ganska/mycket
nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt
särskilda boende för äldre, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att Kolada/Socialstyrelsen
de upplever att möjligheterna att komma
utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)

Årlig

Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut
om social samvaro/promenad, andel (%)

VOF

Årlig

Brukare som svarar att maten smakar
ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för
äldre, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare som svarar att måltiderna på sitt
särskilda boende för äldre oftast/alltid är en
trevlig stund på dagen, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare på särskilt boende för äldre som har
möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel
(%)

Kolada/VOF

Årlig

Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta
är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till
den enskildes önskemål), andel (%)

VOF

Årlig

Äldre på vårdsboenden med bedömd risk för
undernäring som har en planerad förebyggande
åtgärd, andel (%)

Senior alert/VOF

Årlig

Brukare som svarar att det är mycket eller
ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska
på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Ökade förutsättningar för
aktiviteter för brukare
inom vård och omsorg
KULN, VON

Måltiderna inom vård och
omsorg ska utvecklas
STN, VON

Stärkt patientsäkerhet
inom vård och omsorg
VON

Ökad möjlighet till
delaktighet och inflytande
SOCN, VON

Källa

Period

Personal inom vård och omsorg som följer basala SKL/VOF
hygienrutiner och klädregler, andel (%)

Årlig

Äldre på vårdboenden med bedömd risk för fall Senior alert/VOF
som har en planerad förebyggande åtgärd, andel
(%)

Årlig

Rapporterade avvikelser inom hälso- och
sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%)

Årlig

VOF

Brukare med hemtjänst som svarar att
Kolada/Socialstyrelsen
personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%)
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Årlig

Övergripande mål

Resultatmål

Anhörigstödet ska
utvecklas
SOCN, VON

Indikatorer

Källa

Period

Brukare med hemtjänst som svarar att de
oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd,
andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare inom särskilt boende för äldre som
svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till
åsikter och önskemål, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare inom särskilt boende för äldre som
svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider
de får hjälp av personalen, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare på gruppbostad enligt LSS som svarar
att de får bestämma om saker som är viktiga
hemma, andel (%)

Kolada/SKR

Udda år

Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar
att de får bestämma om saker som är viktiga
hemma, andel (%)

Kolada/SKR

Udda år

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som
svarar att de får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)

Kolada/SKR

Jämna år

Träffar för anhöriga som socialförvaltningens
öppenvårdsavdelning erbjuder, antal

SOC

Delår

Förebyggande och tidiga
Informationsbesök av socialsekreterare på
SOC
insatser för barn och unga förskola och skola, antal
ska prioriteras
Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal BIF
BIN, KULN, SOCN
Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal
SOC

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

Årlig
Delår
Årlig

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Utbildade ANDTS-coacher, antal

KLF

Årlig

Andel av barn som kommunen placerar i
SOC
familjehem/på institution som genomgår hälsooch tandvårdsundersökning i samband med
socialnämndens första placering av individen (%)

Delår

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter
avslutad utredning eller insats, andel (%)

Kolada/SOC

Årlig

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år
efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

Kolada/SOC

Årlig

Personer i öppna insatser gällande
SOC
missbruksvård som slutför sin behandling, andel
(%)

Årlig

Ej återaktualiserade vuxna med
Kolada/SOC
missbruksproblem ett år efter avslutad utredning
eller insats, andel (%)

Årlig

Öppna insatser och
Personer som deltar i öppna insatser gällande
hemmaplanslösningar ska missbruksvård, antal
användas i ökad
utsträckning inom individoch familjeomsorgen
SOCN

SOC

Delår

Kommunens kostnader för Bildningsnämndens totala kostnader för
placeringar ska minska
placeringar (mnkr)
BIN, SOCN, VON
Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader
för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)

BIF

Delår

VOF

Delår

Socialnämndens totala kostnader för placeringar SOC
(mnkr)

Delår

Kvinnor som röker eller snusar vid
graviditetsvecka 8-12, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Tobaksrökning i hemmet där barn i 8 månaders
ålder finns, andel (%)

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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,

Elever i årskurs 7 som röker ibland eller dagligen, Liv & Hälsa ung
andel (%)

Vart tredje
år (2020)
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Övergripande mål

Ett rikt kultur-,
idrotts- & fritidsliv

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

SOCN

Elever i år 2 på gymnasiet som röker ibland eller
dagligen, andel (%)

Liv & Hälsa ung

Vart tredje
år (2020)

Invånare som röker dagligen, andel (%)

Kolada/
Folkhälsomyndigheten
Liv & Hälsa vuxen

Vart fjärde
år (2021)

Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök,
andel (%)

SBF, indikatorlabbet,
andtuppföljning.se

Årlig

Fler ska delta aktivt i
kultur-, idrotts- och
fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VON

Kultur, idrott och fritid för
barn och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

Jämställda kultur-, idrottsoch fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

Hållbar miljö

Elever i årskurs 9 som druckit alkohol någon gång Liv & Hälsa ung
under de senaste 12 månaderna, andel (%)

Vart tredje
år (2020)

Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)

Kolada/
Folkhälsomyndigheten
Liv & Hälsa vuxen

Vart fjärde
år (2021)

Serveringställen alkohol som fått tillsynsbesök,
andel (%)

SOC, indikatorlabbet,
andtuppföljning.se

Årlig

Elever i årskurs 9 som någon gång använt
narkotika, andel (%)

Liv & Hälsa ung

Vart tredje
år (2020)

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

KULF

Delår

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet,
antal

KULF (även volymmått)

Delår

Deltagartillfällen kulturförvaltningens
programverksamhet, antal

KULF

Delår

Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal

KULF (KOHA)

Delår

Besök i Konsthallen, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per
invånare 7-20 år

Kolada/
Riksidrottsförbundet

Årlig

Besök i simhallen, antal

STF (även volymmått)

Delår

Besök i Duveholmshallen, antal

STF (även volymmått)

Delår

Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid
som får bidrag, antal

KULF och STF

Delår

Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl
lovverksamhet) som andel av totalt antal
deltagartillfällen inom kultur-förvaltningens
programverksamhet (%)

KULF

Delår

Bokningar med juniortaxa som andel av totalt
antal bokningar på Sportcentrum (%)

STF

Delår

Könsfördelning deltagartillfällen i
ungdomsverksamheten Perrongen, andel
flickor/kvinnor (%)

KULF

Delår

Könsfördelning deltagartillfällen
kulturförvaltningens programverksamhet, andel
pojkar/män (%)

KULF

Delår

Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel KULF
pojkar/män (%)

Delår

Könsfördelning deltagare 7-20 år
idrottsföreningar med LOK-stöd, andel
flickor/kvinnor (%)

Riksidrottsförbundet/STF Årlig

Ökad andel miljöfordon i
kommunens
verksamheter, STN, KFAB,
KIAB

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

Kolada/Miljöfordon
Sverige

Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal STF
liter diesel och bensin

Årlig

Ökad energieffektivitet i
kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB, KIAB

Minskad energiintensitet (el och värme) i
kommunala verksamhetslokaler som ägs och
förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007,
(kWh/m2)

KFAB

Årlig

Minskad energiintensitet (el och värme) i
kommunala verksamhetslokaler som ägs av
kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med
basår 2007, (kWh/m2)

KFAB

Årlig
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Årlig

Övergripande mål

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

Installerad effekt för solcellsanläggningar i
kommunen, (MW)

SCB/Energimyndigheten Årlig

KFAB/KIAB:s totala solelproduktion, (MW)

KFAB/KIAB

Årlig

Minskade utsläpp av
näringsämnen och
föroreningar till sjöar och
vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB

Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter)

Nyköpingsåns
vattenvårdsförbund

Årlig

Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats, antal

SBF

Årlig

Nedskräpningen ska
minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB,
KIAB, KVAAB

Nedskräpning, (antal skräp/10 m2)

Skräpmätning

Udda år

Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)

Kolada/Avfall Sverige

Årlig

Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral,
andel (%)

Kolada/Avfall Sverige

Årlig

Biologisk mångfald ska
främjas genom aktiva
åtgärder och naturskydd
KS, STN

Areal reservat och biotopskydd, (ha)

SCB

Årlig

Klimatsmartare måltider i
kommunens måltidsverksamhet STN

Ekologiska livsmedel, andel (%)

STF

Delår

Närproducerade livsmedel, andel (%)

STF

Delår

Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e)

STF

Delår

KLF (Personec P utdata)

Delår

KLF (Personec P utdata)

Delår

KLF (Personec P utdata)

Årlig

KLF

Årlig

KLF

Årlig

KLF

Årlig

Attraktiv arbetsgivare Säkrad kompetensTillsvidareanställda som slutat på egen begäran,
& effektiv
försörjning
antal
organisation
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)
VIAN, VON
Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att
ha fyllt 65 år, antal
Ökat medarbetarResultat i undersökningen kring hållbart
engagemang
medarbetarengagemang, HME totalt
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, HME delindex motivation
VIAN, VON
HME delindex ledarskap
HME delindex styrning

Period

KLF

Årlig

Förbättrad hälsa för
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)
kommunens medarbetare Sjukfrånvaro total (%)
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON
Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) som
andel av total sjukfrånvaro, (%)

KLF (Personec P utdata)

Delår

Kolada/SKR:s personaloch lönestatistik

Årlig

Kolada/SKR:s personaloch lönestatistik

Årlig

Kommunens tillgänglighet
för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

KKiK

Årlig

Nyckeltal för tillgänglighet och bemötande enligt
Kommunens Kvalitet i korthet

Besökare som uppger att de hittade vad de sökte KLF (enkät till besökare
på webbplatsen, andel (%)
på webbplatsen)

Årlig

Ärenden som hanteras genom e-tjänster
(externa), antal

KLF

Delår

Besökare som har tillgång till MerÖppet på
Kulturhuset Ängeln, antal

KULF

Delår

Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via
besök, telefon, e-post), antal

KLF/Kontaktcenter

Delår

Ökad digital delaktighet
Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp genom
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, redovisning av genomförda aktiviteter
VIAN, VON
Ökad effektivitet genom
nya samverkansformer
internt och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB,
KIAB, KVAAB, VSR

Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp genom
redovisning av genomförda aktiviteter

Resultatet ska uppgå till
minst en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Resultat som andel av skatt och generella
statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)

KLF

Delår

Årets resultat som andel av skatt och generella
statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)

Kolada/SCB

Årlig
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Övergripande mål

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Nettodriftskostnaderna
ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Förändring nettokostnader (%)

KLF

Delår

Förändring skatteintäkter och generella
statsbidrag (inkl utjämning) (%)

KLF

Delår

Nettokostnad som andel av skatt och generella
statsbidrag kommun (%)

Kolada/SCB

Årlig

Avskrivningar ska under
mandatperioden inte
överstiga tre procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningar som andel av driftbudget, (%)

SCB/KLF

Delår

Soliditet kommun, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Soliditet kommunkoncern, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%) Kolada/SCB

Årlig

Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv

Årlig
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Kolada/SCB

Starkt, tryggt & uthålligt
Övergripande plan med budget 2021-2023
Ett axplock ur satsningar och investeringar i
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige

Kommunplan 2019-2022
•

Sju övergripande mål
 Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning
 Attraktiva boende- och livsmiljöer
 En stark och trygg skola för bättre kunskaper
 Trygg vård och omsorg
 Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv
 Hållbar miljö
 Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

•

Resultatmål

•

Utredningsuppdrag

Utgångspunkter för budgetarbetet
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt befolkningstillväxt förväntas med cirka 200 nya invånare per år
Barn, unga och äldre är prioriterade
Kommunens kostnader ökar till följd av volymökningar och investeringar inom främst
förskola, skola, vård och omsorg
Fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen av pandemin och lågkonjunkturen
Osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag på längre sikt
Viktigt att fortsätta hålla i ekonomin och effektivisera
Långsiktighet är avgörande för att säkerställa en hållbar ekonomi över tid

Tillväxt, fler jobb & ökad egen
försörjning

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro för ökat
stöd att komma vidare till egen försörjning
Fortsättning och förstärkning av aktivt försörjningsstöd, en pågående satsning för att växla bidrag
till jobb
Utökade resurser för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller åtgärdsanställning
Flera pågående projekt med extern finansiering för att öka övergången till egen försörjning
Fortsatt satsning på feriejobb för ungdomar
Fortsatt fokus på att öka kommunens markinnehav och ta fram nya detaljplaner för bostäder,
företagsetableringar och verksamhetslokaler
Projektering och upphandling av infrastruktur när pågående planer för bostads-, handels- och
industriområden vinner laga kraft
Fortsatt arbete för nya företagsetableringar, utveckling av centrumhandeln och åtgärder för ett
ännu bättre företagsklimat
Destinations-/platsutveckling i samverkan med +Katrineholm

Attraktiva
boende- & livsmiljöer

Attraktiva boende- & livsmiljöer
•
•
•
•
•
•

Utökad satsning på trygghets- och säkerhetsarbete
Fortsatta satsningar på belysning, lekplatser och offentlig konst
Begravningsplats för husdjur
Fortsatta åtgärder och informationsinsatser för att fler ska välja att gå eller cykla istället för att
åka bil
Målet att alla ska erbjudas fiberbaserat bredband är uppnått, arbete fortsätter med att
uppmuntra fler att ansluta sig
Många nya detaljplaner för bostadsbebyggelse är på gång, de flesta inom Katrineholms stad
men även i kransorter och på landsbygden

En stark & trygg skola
för bättre kunskaper

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt fokus på och intensivt arbete för att höja skolresultaten
Ramförstärkning bildningsnämnden för volymökningar
Ramförstärkning bildningsnämnden för lönekompensation
Krav på bildningsnämnden att omfördela internt motsvarande minst 6 mnkr för att effektivisera
och stärka måluppfyllelsen i grundskolan
Satsning på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom
bland annat fler vuxna och övervakningskameror
Satsning på kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan
Fortsatt 1:1-satsning digitalisering i skolan
Tillbyggnation Sandbäcksskolan samt ny idrottshall Sandbäcksskolan
Upprustning av Häringe förskola
Ytterligare utbyggnad av förskolan planeras 2022 och 2023
Medfinansiering yrkesvux

Trygg vård & omsorg

Trygg vård & omsorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för LSS-boendet Humlen
Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för lönekompensation
Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för äldreomsorgssatsningar
Inflyttning på nya äldreboendet Dufvegården och nya LSS-boendet Humlen, ramförstärkning
vård- och omsorgsnämnden för hyresökningar
Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet
Uppdrag till KFAB att renovera äldreboendet Strandgården samt omvandla Malmgården till
trygghetsboende
Språktester och utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och
fritidsverksamhet
Lager för skyddsutrustning inrättas
Upphandling av nytt verksamhetssystem för både vård- och omsorg- och socialnämnden
Fortsatt utveckling av insatser på hemmaplan för att minska socialnämndens externa placeringar
Uppdrag att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier

Ett rikt kultur-, idrotts- &
fritidsliv

Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utökade ytor för gymnastik genom ombyggnation av gymnastikhallen
Nybyggnation inomhusbanor för boule
Ny servicebyggnad med omklädningsrum Backavallen
Sarg och plexiglas ishallen
Fortsatt satsning på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning av verksamhetslokaler
Fortsatt satsning på fritidsverksamhet för barn- och unga genom Lyckliga Gatorna
Fortsatt satsning på kulturnämndens ungdomsverksamhet
Aktivitetspark i Forssjö
Översyn av kommunens vandringsleder med förbättrad tillgänglighet på naturstig mellan
fågeltornets parkering och Gersnäs samt ny sträckning för Sörmlandsleden genom centrala
Katrineholm

Hållbar miljö

Hållbar miljö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökade resurser för miljöstrategiska åtgärder
Ny skogsbruksplan, långsiktig skogsförvaltning med hänsyn till naturvärden, friluftsliv och ekonomi
Fortsatt arbete med riktade kommunikationsinsatser för att minska nedskräpning
Påbörja arbete med revidering av renhållningsordningen
Satsning för att ytterligare minska användningen av fossila drivmedel inom kommunens
verksamheter, bland annat genom övergång till elbilar på landsbygden
Energibesparande åtgärder
Fortsatt satsning för att främja gång- och cykeltrafik
Ökad kollektivtrafik, ny linje till Kronfågel startar i december och fler utökningar utreds
Sista etappen i arbetet med inventering av enskilda avlopp
Fortsatt arbete kring hästhållningens påverkan på sjöar och vattendrag
Påbörja arbete med att ta fram ny klimatanpassningsplan
Våtmarksyta vid Mejeridiket i samarbete med SKF, Tekniska Verken, Finja och Sörmland Vatten
Förstudie och projektering av våtmarksyta vid Lasstorpsdiket
Förstudie våtmark vid Djulö samt projektering av omledning av dagvatten från Lövåsenområdet
och Logistikcentrum

Attraktiv arbetsgivare &
effektiv organisation

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friskvårdsbidraget höjs till 1 500 kr per år för kommunens medarbetare
Fortsatt arbete med chefsutvecklingsprogram och traineeprogram för att trygga tillgången till
framtida ledare
Flera satsningar på komptetensutveckling för kommunens medarbetare, bland annat inom
förskola och äldreomsorg
Fortsatt fokus på hälsofrämjande insatser och åtgärder för minskad sjukfrånvaro
Satsningar på kommungemensamma personalsociala aktiviteter
Nya städentreprenörer
Fortsatt satsning på digitalisering och utveckling av fullvärdiga e-tjänster
Tydliga krav på att alla verksamheter ska arbeta aktivt med effektivisering
Fortsatt utveckling av kommunens krisberedskap

Särskilda uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro
(SOCN, VIAN)
Kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier (SOCN)
Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom bland
annat fler vuxna och övervakningskameror (BIN med arbetsledning från säkerhetschef)
Omfördela internt motsvarande minst 6 mnkr för att effektivisera och stärka
måluppfyllelsen i grundskolan (BIN)
Uppdatera den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan (KS, BIN)
Renovera och anpassa äldreboendet Strandgården (KFAB)
Omvandla äldreboendet Malmgården till trygghetsboende (KFAB)
Effektivisera kostverksamheten (STN, BIN, VON)
På prov stänga av för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och Djulö (KS)

Fokusområden för kommunstyrelsens
övergripande uppföljning under 2021
• Kommunens krisberedskap och pandemins fortsatta påverkan
• Fördjupad uppföljning av socialnämndens ekonomi och verksamhet
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt
• Effekter av ökad digitalisering och automatisering

Belopp i tkr

Nämnd/benämning

Övergripande
driftsbudget
2021 med plan
för 2022-2023

Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav kommuncentrala
varav kommunledningsförvaltningen
varav samhällsbyggnadsförvaltningen
varav kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ökade kapitalkostnader nämnder
Summa nämnder

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-11 139
-867 789
-200 281
-14 208
-117 312
-65 761
-3 000
-42 952
-534
-111 900
-191 307
-64 714
-728 602
-32 810
0
0

-11 656
-900 720
-196 774
-14 936
-110 388
-68 450
-3 000
-43 205
-669
-120 294
-191 735
-63 896
-786 613
-32 010
0
0

-11 306
-906 491
-197 474
-14 936
-110 388
-69 150
-3 000
-43 205
-669
-120 294
-191 735
-60 896
-791 699
-32 010
0
-5 393

-11 306
-915 937
-197 474
-14 936
-110 388
-69 150
-3 000
-43 205
-669
-120 294
-181 735
-60 896
-803 559
-32 010
-31 038
-6 002

-2 252 027

-2 347 572

-2 361 171

-2 403 986

-5 309

-34 730
0
-31 038
-351
109 003
-145 941
13 485
103 469
-88 305
1 562 978
783 946
71 905
21 309
15 449

-56 112
0
-31 659
-670
111 174
-146 044
13 485
103 940
-88 533
1 618 034
780 627
71 905
21 309
15 449
2 412 905

Ökade kostnader lokaler
KFAB, från eget kapital
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar m.m.
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning

0
0
93 375
-120 100
13 213
93 160
-78 134
1 514 749
693 782
65 632
13 786
0

-10 867
5 000
0
0
106 876
-136 561
13 485
98 077
-83 371
1 510 404
787 374
71 905
21 309
15 449

Summa finansiering

2 302 062

2 399 081

2 381 179

50 035

51 509

20 008

8 919

2,20%

2,16%

0,82%

0,36%

22 921

23 851

24 343

24 860

TOTALT
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Större ramförstärkningar
•

Ramförstärkning bildningsnämnden för volymökningar, +10 mnkr

•

Ramförstärkning bildningsnämnden för lönekompensation, +14 mnkr

•

Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för LSS-boendet Humlen, +5,1 mnkr

•

Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för lönekompensation, +11,2 mnkr

•

Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för äldreomsorgssatsningar, +15,5 mnkr

•
•
•
•
•

Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för hyresökningar nya lokaler, +19,7 mnkr
Förlängd tillfällig ramförstärkning socialnämnden 2021-2022, +10 mnkr per år
Tillfällig ramförstärkning viadidaktnämnden 2021 för arbetsmarknadsåtgärder, +3 mnkr
Omfördelning ram från andra nämnder till kulturnämnden för Lyckliga Gatorna , +1,9 mnkr
Ramförstärkning service- och tekniknämnden för skogsförvaltning och VA-taxa, +1,4 mnkr

Effektiviseringskrav
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effektivisering kommunstyrelsen motsvarande utebliven lönekompensation, -1,5 mnkr
Ytterligare effektivisering kommunstyrelsen inom kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen, -3 mnkr
Effektivisering kulturnämnden motsvarande utebliven lönekompensation, -0,4 mnkr
Effektivisering service- och tekniknämnden motsvarande utebliven lönekompensation, -2,1 mnkr
Effektivisering socialnämnden motsvarande utebliven lönekompensation, -1,5 mnkr
Effektivisering viadidaktnämnden motsvarande utebliven lönekompensation, -1 mnkr
Ytterligare effektivisering viadidaktnämnden inom vuxenutbildning, -1 mnkr
Effektivisering Västra Sörmlands Räddningstjänst, -0,8 mnkr
Effektivisering Katrineholms Fastighets AB, -4 mnkr

Medel från integrationsfonden 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på fritiden genom bland annat fler
vuxna och övervakningskameror, 1,5 mnkr (BIN med arbetsledning från säkerhetschef)
Kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan, 2,7 mnkr (BIN)
Medfinansiering yrkesvux 2021, 1,8 mnkr (VIAN)
Förstärkning aktivt försörjningsstöd, 1 mnkr (VIAN)
Resurser för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller åtgärdsanställning, 1 mnkr (STN)
Ungdomsverksamhet, 0,5 mnkr (KULN)
Införa språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet, 0,5 mnkr (KS)
Kommungemensamma personalsociala aktiviteter, 1,8 mnkr (KS)
Kommunövergripande satsning på kompetensförsörjning, 1 mnkr (KS)

Jämförelse med föregående år
Ram 2021 inkl
integrationsfond

Skillnad jämfört med
2020

11 656

+517

Bildningsnämnden

904 920

+37 131

Kommunstyrelsen

200 074

-207

43 705

+753

Belopp i tkr

Övergripande politisk ledning

Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden

669

+135

Service- och tekniknämnden

121 294

+9 394

Socialnämnden

191 735

+428

66 710

+520

786 613

+58 011

32 010

-800

2 359 386

+105 882

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
TOTALT

I beräkningen ingår tekniska justeringar. Riktade statsbidrag ingår ej, men tillkommer för flera nämnder.

Investeringar och exploateringar
under 2021
Verksamhetsinvesteringar:
(exkl etapp 2 Backavallen)

91,6 mnkr

Fastighetsinvesteringar KFAB/KIAB:

350,1 mnkr

Exploateringar:

127,8 mnkr

Resultat och skattesats 2021
Budgeterat resultat:

51,5 mnkr

KS medel till förfogande:

3,0 mnkr

Skattesats:

22,12 kr

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 900 invånare per 1 nov 2020

Resurser att tillgå utöver budgeten
Avsatta medel 2020-09-30, mnkr

Belopp

Resultatutjämningsreserv

17,0

Tillväxtfrämjande medel

35,3

Integrationsfonden

29,5

TOTALT

81,8

Kvar att besluta om (i dagsläget): 64,9 mnkr

