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Möjligheternas Katrineholm 

 

Jobb, möjligheter och framtidstro ska vara något för alla.  

Alla barn ska kunna drömma stora drömmar - och stora 

drömmar ska kunna slå in också för de barn som växer upp 

med små resurser. Alla ska kunna kräva sin rätt - men vi ska 

också förvänta oss att varje människa som kan gör sin plikt. 

 

Varenda människa ska ha möjlighet att bestämma över sitt 

eget liv och jobba hårt för att uppfylla sina drömmar. Hela 

Katrineholm ska vara frihetens och möjligheternas 

Katrineholm. 

 

Här är Liberalerna i Katrineholms budgetförslag för 2020.  
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Kommunens viktigaste uppgift, enligt kommunallagen, är kärnverksamheterna; skola, vård 

och omsorg. Ekonomin är ansträngd och Katrineholm har väldigt höga kostnader i flera 

nämnder, inte minst socialnämnden. För att kunna investera i förskola och skola, vård- och 

omsorg måste vi i Katrineholm kraftigt reducera andelen människor som tvingas helt eller 

delvis försörja sig via olika former av ekonomiskt bistånd. Vårt huvudsakliga fokus i  

 

Liberalernas prioriteringar i vårt förslag till budget är därför;  

   
● Den kommunala vuxenutbildningen och SFI 

● Förskolan och skolan 

● Vård- och omsorgsverksamheten 

 

Katrineholm står inför ett omfattande behov av att vidta åtgärder inom ett flertal av dessa 

områden - åtgärder som på sikt resulterar i att Katrineholmare får ökad frihet att välja både 

i sin vardag men också för sin framtid. En Katrineholmsbo ska få leva sitt liv som hen själv 

vill, bestämma över sig själv, ha sina egna drömmar och ha makten att se till att de 

drömmarna kan bli verklighet, oavsett hur den enskildes start i livet såg ut. Den friheten 

ska inte begränsas av kön, ursprung, föräldrars bakgrund, funktionshinder eller för den 

delen val av bostadsort. Det är liberalism! 

 

Katrineholm påverkas av många olika faktorer, vissa kan vi styra över, en del kan vi förutse 

och förbereda oss för, och en del får vi acceptera att vi får reagera på om och när de 

inträffar. Världsekonomin befinner sig i en situation där konjunkturen börjar mattas av och 

de flesta ekonomer börjar se tendenser till en kommande lågkonjunktur. Trots de senaste 

årens högkonjunktur har nuvarande majoritet misslyckats med att lösa många av de 

strukturella problem som finns för en stark utveckling av kommunen. Mest oroande av 

dessa är de fortsatt skyhöga kostnaderna för försörjningsstödet och andra former av 

bidrag. Så nu när konjunkturen börjar mattas av är det ännu viktigare att se till att 

Katrineholm står väl rustad för att möta utmaningen.  

 

Katrineholm har alla möjligheter att stärkas till en ännu mer framgångsrik kommun. 

Katrineholm är en viktig knutpunkt för järnvägen men också för vägtrafiken. Något som 

ger kommunen och kommunens företagare en stor rekryteringsbas av nya medarbetare. 

Men Katrineholms läge ger också invånarna tillgång till en mycket stor arbetsmarknad 

inom en dryg timmes restid; Stockholm, Örebro, Linköping och Norrköping. 
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Fokus ska ligga på att utveckla hela kommunen, tätorten såväl som landsbygden. 

Kommunen har ett stort antal verksamma inom den gröna näringen - jordbruket. Allt från 

små mathantverkare med ett mindre antal djur till riktigt stora jordbruk varav många har 

uppfödning av nötkreatur. Jordbruket ger jobb, mat och biologisk mångfald. Jordbrukets 

betydelse för kommunen och för matförsörjningen får inte underskattas. Betande djur 

håller naturen öppen, bidrar till biologisk mångfald och inte minst skapar genom detta 

kolsänkor som tar hand om koldioxid. Därför ska kommunen även fortsättningsvis i sin 

måltidsverksamhet servera jordbruksprodukter från kommunen vilket självklart innefattar 

kött från betande djur. Allt för en öppen och levande landsbygd.  
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Katrineholms utmaningar 

Sysselsättningen 
Katrineholm har en förhållandevis hög 

arbetslöshet i jämförelse med liknande 

kommuner. Tyvärr vet vi att denna 

arbetslöshet drabbar framför allt 

personer med låg utbildning och 

bristande svenska. Förutom att påverka 

individen, får det i många fall 

dominoeffekter genom att en del barn 

växer upp utan att se sina föräldrar gå 

till ett arbete och kunna utöva en del av 

den friheten vi i Sverige annars vant oss 

vid. Exempelvis under nuvarande 

majoritet har en del nya företag och 

organisationer lockats till kommunen 

och därmed ökat antalet arbetsplatser i 

viss utsträckning, men i det stora hela 

har vi inte lyckats med vare sig tillräcklig 

rekrytering eller med tillräcklig 

kompetensbredd. Vi behöver fler 

företag där det krävs högre utbildning 

för att bredda kommunens 

arbetsmarknad.  

 

Arbetslöshet Katrineholm per 30 sept 2019 

Arbetslöshet 1439 st 

- varav mer än 6 mån: 620 st 

- varav 18-24 år:   68 st 

Arbetslösa född utom EU 708 st 

Inom EU exclusive Sverige 109 st 

Källa: AMS     

 

Många av dem med ett 

utomeuropeiskt ursprung saknar 

tillräcklig språkkunskap såväl som en 

motsvarande gymnasieutbildning 

vilket försvårar möjligheterna att 

komma in på den ordinarie 

arbetsmarknaden.  En relativt stor 

andel av de arbetslösa har stått utan 

arbete en längre tid, dvs över sex 

månader och många av dessa är 

beroende av försörjningsstöd.  Antal 

personer/hushåll som erhåller fullt 

försörjningsstöd uppgår till ca 550 

varje månad. Vårt antagande är att det 

stora flertalet av dessa är personer 

som inte har kommit in på 

arbetsmarknaden.
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Integrationen    
Som vi redan nämnt har vi i Katrineholm en mycket högre andel arbetslösa födda 

utanför EU än födda inom EU. Ett arbete, med alla fördelar det ger beträffande 

sociala kontakter, ekonomisk frihet, självbestämmande m.m., är också en nyckel till 

integration. Det är bl.a. på arbetsplatsen många kan erbjudas möjlighet till att 

umgås med och lära känna människor utanför den omedelbara egna kretsen eller 

kulturella grupp. Det är på arbetsplatsen en individ från en annan kulturell bakgrund 

får möjlighet att använda det svenska språket i ett autentiskt sammanhang, och  

dessutom kunna positivt påverka många svenskars fördomar och/eller rädslor för 

kulturella grupper de knappt har egen erfarenhet av. Trots från staten 

subventionerade program avsett för att underlätta nyanländas möjligheter att 

komma i sysselsättning har vi i Katrineholm fortfarande hög arbetslöshet. 

 

Arbetslösheten bland nyanlända med låg utbildning är hög - ca 33–35 % på 

nationell nivå (SCB sept. 2019). I Katrineholm är cirka hälften av alla arbetslösa 

födda utanför Europa och av dessa har lejonparten varit arbetslösa mer än 12 

månader. Det är viktigt att påminnas om att nyanlända inte är någon homogen 

grupp, snarare tvärtom. Därför kan vi också se att nyanlända från vissa länder och 

regioner har betydligt större svårigheter i att assimileras/integreras, och att dessa 

svårigheter består långt efter det att statusen “nyanländ” har spelat ut sin roll. Det 

rör sig om låg utbildningsnivå (många knappt motsvarande svenskt mellanstadium), 

omfattande svårigheter att lära sig det svenska språket, starka kulturella skillnader 

jämfört med de svenska och ursprung i samhällen med obefintlig “samhällsapparat”.  
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Utbildning 
Utbildning inom Viadidakt; SFI och vuxenutbildning   

Svenska för invandrare (SFI) ger personer (vuxna) möjlighet att lära sig det svenska 

språket. Det sker genom att eleverna går igenom olika steg, A-D. Efter avklarad nivå 

D (slutsteget, läser fort arbetar självständigt) kan eleverna gå vidare till någon av de 

vuxenutbildningar som erbjuds. Det vanliga är en antagning på runt 50 elever varje 

månad förutom augusti som sticker ut med nästan 10 gånger fler. Ett problem som 

Viadidakt har med SFI är de många omstarten. Det vill säga elever som avbryter 

utbildningen (ca 35–40 st. varje månad) på grund av exempelvis 

arbetsmarknadsprogram, barnafödande för att sedan starta om sina studier en tid 

senare. Det stora antalet omstarten är ett logistiskt problem för SFI och ett stort 

avbräck för individens möjlighet att lära sig svenska - ett nödvändigt första steg till 

att bli anställningsbar. Antalet studietimmar på SFI per vecka, 15, anser vi är alldeles 

för få. Förklaringen är att det ska vara möjligt för eleven att kombinera undervisning 

med praktik. Men möjligheten till praktik är ytterst begränsad så en en växling borde 

vara önskvärd dvs 25 timmar SFI och 15 timmar praktik eller arbetsträning. 

 

Vuxenutbildningen omfattar ett brett spektrum, allt från grundläggande utbildning, 

gymnasial till eftergymnasiala utbildningar.  Avbrotten är många både inom grund- 

och den gymnasiala vuxenutbildningen. Främsta orsakerna på grundnivå är arbete 

och sjukdom. Inom det gymnasiala programmet är inaktivitet en stor orsak till avbrott 

(Viadidakts månadsstatistik sept. 2019). Metoder och incitament behöver utvecklas 

för att få elever att gå igenom utbildningen på kortast möjliga tid. Att få många att 

öka sin anställningsbarhet är inte bara till gagn för individen utan också för 

samhället.    

 

Förskola, grundskola & gymnasieskola 

Om Katrineholm ska lyckas attrahera fler invånare räcker det inte bara att hävda att 

man är en kaxig kommun i Stockholms närhet, utan en av de viktiga faktorerna i att 

välja ny bostadsort är skolkvalitén. För familjer som överväger att flytta från 

Storstockholm för att kanske hitta billigare bostad, ett lugnare tempo eller närhet till 

den fantastiska naturen Katrineholms kommun har att erbjuda, så tittar många på 

den skolstatistik som numera är lättillgänglig på internet. Det är inget som ligger till 

Katrineholms fördel. Mest objektiv är statistiken som finns i kommun- och 

landstingsdatabasen, Kolada.  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Förskola 

Det är i förskolan man lägger grunden för ett barns skolgång. Barnen får lära sig 

mycket om socialt samspel, turtagning, kreativitet, retorik, språk & kommunikation, 

skapande och olika estetiska uttrycksformer, grundläggande värdegrund, demokrati, 

alla likas värde, att ta eget ansvar både för individ och miljö, hur vi värnar om vår 

miljö, lära sig genom leken, att uttrycka sig och vara en god kamrat, tilltro till den 

egna förmågan och grunderna i teknik och digital teknik mm. Skolverkets 

rekommendationer sett till antal barn per barngrupp är max 12 för 1–3 åringar, max 

15 för 4–5 åringar. I Katrineholms 25 förskolor, med 108 avdelningar, finns enligt 

Bildningsförvaltningens egen statistik1 för oktober 2019, endast 2 förskolor 

(Regndroppen & Näverstugan) med i snitt färre än 15 barn per avdelning. Snittet 

över hela verksamheten ligger i oktober på 17,58 men uppmättes som mest under 

2019 till 19,15 barn per avdelning, vilket i kombination med den relativt dåliga 

koncentrationen av legitimerade förskolelärare är en minst sagt bekymmersam 

utmaning för kvalitén i förskolan och Katrineholms förmåga att möta kraven i 

förskolans läroplan. Aktuelltakta från Kolada: 

• Antal barn per årsarbetare med legitimation 14,2, (högst av de liknande 

kommuner sett till socioekonomi). 

• Kostnaden per barn är med bred marginal lägst bland ovannämnda 

kommuner. 

• Nöjd medborgarindex ligger konsekvent bland landets sämsta 25%.   

 

Grundskola 

Skolan är det forum där vi bäst kan ge varje barn/ungdom förutsättningarna att 

forma sin egen framtid, att överträffa sina drömmar och bli något deras föräldrar 

bara hade kunnat drömma om, och i det avseendet sviker den styrande majoriteten 

våra barn. Som vem som helst kan se i bild 1, är den övervägande majoriteten av 

siffrorna i Koladas sammanställning röda, dvs i de parametrar och de åren, hör 

Katrineholms kommun hemma bland Sveriges sämsta 25%. Katrineholms 

grundskoleresultat påvisar en tydlig underprestation jämfört med det 

modellberäknade värdet (se rad 5), vilket väger in bl.a. förälders utbildningsnivå, 

andra socioekonomiska faktorer, nyinvandrade elever mm. Det är denna 

underprestation, tillsammans med den för 
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2019 extremt låga andelen elever som är behöriga till ett nationellt 

gymnasieprogram som är de två största utmaningarna sett till kommunens skolors 

prestation. Utöver dem måste vi som kommun prestera betydligt bättre vad gällande 

barn och ungdomars psykiska hälsa. 

 

 
Skärmdump Kolada.se (191017) 

  
Majoritetens arbete med digitalisering 
av skolans arbete saknar allsidig empiri 
och sker snarare utifrån ett 
sparperspektiv. Förstudien som 
presenterades för Bildningsnämnden 
2015 utgick ifrån förslaget att 7–9 
skulle ha datorer snarare än ipads, och 
de potentiella riskfaktorerna som 
denna ändring medför tas inte upp. 

Risker som att en ipad blir en alldeles 
för stor källa till distraktion, vilka de 
negativa följderna skulle kunna vara 
och för vilka elever har inte beaktats. 
Inte heller den forskning som gjorts 
inom hjärnans funktion (tex Nutley, 
Ingvar, London School of Economics) 
vad gäller effekter av användning av 
digitala verktyg beaktats.
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Övrig utmaning – Katrineholms centrum  
Katrineholms centrum utarmas successivt. Fler butiker stänger igen, en del permanent 

och vissa flyttar, bl.a. på grund av svårigheter med tillgänglighet för bilar & lastbilar. 

Nu senast Ninas kammare, Ekman & Davidson, och Hjalmar Pettersson. Det är inte 

hållbart om vi ska ha ett levande centrum. Försvinner butiker, då försvinner caféer och 

restauranter, och så småningom riskerar de stora kedjorna att antingen lämna 

Katrineholm helt eller flytta ut till Lövåsen. 

 

  

12



 
 

11 

Liberalernas budget och verksamhetsplan 

 

Integration, Arbetsmarknad och Socialtjänst  

Liberalerna vill satsa på entreprenörskap både genom Ung företagsamhet på 

gymnasieskolan men även inom Viadidakts verksamheter.  

Att ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att kunna styra över 

sitt eget liv – den friheten borde fler få uppleva. Det skall löna sig att arbeta och det 

måste bli enklare att gå från utbildning till jobb. När fler jobbar minskar 

utanförskapet. Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att 

det ska fortsätta vara så men då måste invandring bli mer än att resa över gränsen: 

Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en 

del av ett Sverige som växer och utvecklas. 

 

Viadidakt, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen är betydelsefulla aktörer när 

det gäller utbildning för vuxna och arbetsmarknad. Även ungdomar och yngre vuxna 

med dålig skolunderbyggnad och allmänna hälsoproblem behöver en tydlig 

stöttning för att komma vidare i livet. 

 

Vi vill se fler enkla jobb för dem som har svårt att få in en fot på svensk 

arbetsmarknad. Att kunna försörja sig själv, att mötas av människor och ett samhälle 

som ser det man kan göra och bidra med, och inte fokuserar på potentiella hinder - 

det leder till ett självständigt liv. Katrineholm ska präglas av medmänsklighet, tydliga 

förväntningar och möjligheter till självständighet, där alla människor möts av höga 

förväntningar och stöds till att bryta eventuellt utanförskap. Men vi behöver också bli 
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tydligare i koppling mellan prestation och bidrag oavsett om det gäller vuxnas 

lärande eller att göra sig anställningsbar. 

 

Vi Liberaler tror på att lansera och formalisera IOP som en samverkansmodell för att 

kunna stödja bl.a. utsatta grupper. Varje ansökan bör naturligtvis värderas på dess 

egna meriter, men det skapar förutsättning för civilsamhället att kliva fram och visa 

sitt eget engagemang, kompetens och slagkraft. 

 

Under kortare eller längre tid kan vi ibland behöva stöd i vår vardag. Det kan handla 

om skyddat boende, hjälp med placering av nära och kära som befinner sig i en 

utsatt position eller bara när inte lönen, pensionen inte räcker till för vardagens 

kostnader. För oss Liberaler är det viktigt att det finns ett trygghetsnät när det 

okända eller ovälkomna inträffar och då civilsamhället inte räcker till. Vi vill 

fortsättningsvis att unga som hamnat lite utanför den accepterade vägen får hjälp 

och stöd att hitta tillbaka till den “rätta vägen”. Vi ser det som en självklarhet att de 

pensionärer som slitit ett långt liv och nu med låga pensioner får de tillägg, bidrag 

de behöver för sin vardag. Det är en självklart att erbjuda människor, oavsett ålder, 

kön eller könsidentitet, tillgång till skyddat boende när de utsätts för våld och hot. 

Men försörjningsstödet ska aldrig få bli en stadigvarande “arbetsinkomst” 

 

Mål: 

● Andelen deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsprogram som går till egen 

försörjning skall öka till 50% till 2021 

● Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska 

öka med 10 procentenheter årligen till och med 2022. 

● Antalet som får en gymnasiexamen inom 4 år ska 2020 uppgå till minst 70% för 

att sedan stabiliseras mellan 75–80% efter 2025 

● Antalet eftergymnasiala utbildningar som erbjuds ska utökas 

● Fler entreprenörsidéer inom Viadidakt 

● Halvering av personer/hushåll som är beroende av försörjningsstöd till 2024 

● Fler med funktionsnedsättning i egen försörjning  

 

Liberalerna vill göra en särskild satsning på att få dem som står närmast 

arbetsmarknaden in i arbeten eller studier, samtidigt som vi därmed relativt snabbt 

får fler bort från försörjningsstöd. Dessa individer blir självständiga, skattebetalare 

och kommunens skatteunderlag ökar, för att bättre kunna satsas på välfärden. 

14



 
 

13 

Dessutom frigörs då resurser att satsas på de grupper som står längre från 

arbetsmarknaden.  

 

Liberalernas satsningar på arbetsmarknadsåtgärder: 

● AF-konsulenter och assistenter för att stötta AF i arbetet att få fler i 

anställningsformen Offentligt skyddat arbete, OSA 

● Fler arbetshandledare för att stötta SFI-elevers i praktik 

● Coacher för stöd vid anställningar enligt Individual Placement and Support (IPS) 

● Kraftig satsning på vidareutbildning av personer med låg utbildning för att 

förbättra sin anställningsbarhet 

● Undervisningstimmar för SFI utökas till 25 timmar per vecka 

● Coach för stöd till nya entreprenörer. 

 

Det är en självklarhet att alla människor som lever i Sverige ska ha samma tydliga 
men rimliga förväntningar på sig, att ta ansvar för sig själv, lära sig svenska språket 
och ta till sig de värderingar om jämställdhet och frihet som det svenska samhället 
bygger på.  

Vi behöver bryta alla tendenser till klanmentalitet och förtryck av framför allt flickor 
och kvinnor. Kvinnomisshandel är vanligt förekommande i många av de länder där 
människor har flytt från och måste med kraft hanteras. 

Unga flickor och även pojkar måste få skapa sina egna liv med allt från att välja vilka 
(om några) religiösa symboler de ska bära, skaffa den utbildning de brinner för till att 
själva få välja vem de vill umgås med, älska och skapa sitt liv med. 

Integration handlar helt enkelt om bostad, arbete, skola, ett socialt sammanhang, 
föreningsliv, gemensamma värderingar (exempelvis jämställdhet, religionsfrihet), 
gemensamt språk, tillgång till kultur. 

Det avgjort viktigaste är att ha majoritetssamhällets språk, ett arbete, att klara sin 
egen försörjning. Detta skapar flera ingångar i samhället (se ovan).  
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Liberalernas satsningar på Integration och utanförskap: 

● Åtgärder för att samarbetet mellan Viadidakt, Arbetsförmedlingen och 

Socialförvaltningen ska fungera effektivt, 

● Att civilsamhället (föreningar, kyrkor) stöttas i sitt integrationsarbete 

(språkcaféer, promenadgrupper, läxhjälp), i form av gratis lokalhyra och 

ekonomiska bidrag, 

● Att invandrarkvinnor stimuleras till sociala aktiviteter 

 

Liberalerna i Katrineholm satsar 3 miljoner extra på Viadidaktnämnden 2020 för att 

uppnå detta. Satsningen syftar i huvudsak till att nå resultat på 2–4 års sikt men också 

för att på kort sikt få ut de individer som står närmast arbetsmarknaden i olika former 

av egen sysselsättning, 

 

Ökning de kommande tre åren i förhållande till majoritetens förslag för 2020 

2020: 3.000.000 kr 

2021: 4.000.000 kr (totalt 7.000.000 kr) 

2022: 3.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr) 

 

Liberalerna i Katrineholm satsar 3 miljoner mindre på Socialnämndens än majoritetens 

förslag 2020, som en konsekvens av att allt fler kommer i egen försörjning och därmed 

är i minskat behov av försörjningsstöd.  

 

2020: -3.000.000 kr 

2021: -7.000.000 kr (totalt -10.000.000 kr) 

2022: -25.000.000 kr (totalt -35.000.000 kr) 
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Förskola och skola 

Alla barn förtjänar samma möjlighet att påverka och forma sitt framtida liv, och 

grunden till det är förskolan och skolan. Alla barn och ungdomar skall erbjudas en 

högkvalitativ förskola/skola, som präglas av höga förväntningar, jämställdhet, 

arbetsro och aktuell forskning. En enhet som drivs av ambitiös, professionell, 

utvecklingsbenägen och välutbildad personal som ges optimala förutsättningar via 

lyhörda och erfarna rektorer/skolledare, som i sin tur stöds i sitt arbete av barn- och 

elevorienterad administration och service på alla nivåer. 

 

Förskolan och skolan har många uppdrag och är otroligt komplexa verksamheter 

som vi förlitar oss på med våra barn och unga. Det är upp till oss inom politiken att 

ge förskolan och skolan såväl förutsättningar att kunna långsiktigt och kortsiktigt ge 

våra barn de absolut bästa tänkbara möjligheter som konkreta och mätbara mål som 

kan utvärderas i relation till de medel vi tar fram i vår budget. 

 

Mål: 

● 4,5 barn per vuxen i förskoleverksamheten 2025 (måttet bör tas årligen vid 

samma tidpunkt, förslagsvis under sena våren då barnantalet är som störst 

● Katrineholm ansöker om och matchar de medel som finns inom den statliga 

satsningen på lärarassistenter, som placeras i de skolor med de största sociala 

utmaningarna. 

● 95% av elever i grundskolans årskurs 1 når de nationella målen för läs och skriv 

senast 2021. 
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● Andelen elever med minst E i engelska, matematik och svenska/svenska A i 

årskurs 6 ska 2023 förbättrats med minst 5 procentenheter (statistiken 2015–

2017 visar en fallande trend. kolada.se) 

● Minst 91% av eleverna i de kommunala grundskolorna ska vara behöriga till ett 

yrkesprogram 2027 (2018 = 81,6%, 2019 = 67%), en förbättring med 3 

procentenheter per år. 

● Öka andelen enskilda höga betyg (A & B) i årskurs 9 till 28% senast 2022 (VT 

2018 18,1%). 

 

Liberalernas satsningar på förskola och skola: 

Liberalerna satsar utöver majoritetens budget (2020) för att inleda omfattande och 

långsiktiga satsningar på barnens framtid. Via dessa satsningar får förvaltningen i 

uppdrag att mätbart förbättra elevernas läs- och skrivnivå från årskurs ett. Alla elever 

ges därmed förbättrade förutsättningar att lyckas med samtliga ämnen och kurser i 

grund- och gymnasieskolan, där det textbaserade språket utgör en mycket viktig 

grund. Detta följs upp med användning av de nationella proven i årskurs 3, 6 och 

slutbetygen i årskurs 9.  

 

Därutöver lägger Liberalerna 2 ledamotsinitiativ i Bildningsnämnden; 

● Inför mobilfri skoltid 

● Genomför en kvalitativ SWOT-analys av 1-1 satsningen. 

 

Liberalerna i Katrineholm satsar 3 miljoner extra på Bildningsnämnden. 

Ökning de kommande tre åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2020: 

 

● 2020: 7.000.000 kr 

● 2021: 11.000.000 kr (totalt 18.000.000 kr) 

● 2022: 17.000.000 kr (totalt 35.000.000 kr) 
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Omsorg 
De individer som behöver hjälp att klara av sin vardag ska få den hjälpen, baserat på 

individuella behov och med möjlighet att själv påverka vem/vilka som ska utföra den, 

när de behöver den. Det handlar om att ge rätt hjälp och stöd till dem som behöver 

och se till att alla får känna trygghet och leva livet, hela livet. 

 

Katrineholm ska vara en plats där människor vågar drömma stort och ges möjlighet 

att jaga de drömmarna. I Liberalernas Katrineholm ges alla möjlighet att vara en 

självklar del av samhället. Vi vill ha ett inkluderande samhälle där människors 

olikheter tas tillvara och där vi nyttjar varje individs unika egenskaper. Ingen ska 

lämnas utanför och stämplas som oförmögen. 

 

Äldreomsorgen i Katrineholm ska verka för att de sista åren i livet blir precis lika 
värdefulla som de första. Vi är alla olika, även när vi är årsrika, om äldreomsorgen ska 
kunna möta varje enskild individs behov och önskemål måste verksamheterna 
genomsyras av valfrihet och trygghet, både för individen som är i behov av hjälp och 
stöd men även för dess anhöriga. 
 

Människor med funktionsnedsättningar ska ges bästa förutsättningar att leva sitt liv 

som andra. Tillgänglighets- och bostadsanpassningar ska vara en självklar del när vi 

planerar och bygger våra samhällen. Alla människor ska ges möjlighet att röra sig 

fritt och obehindrat i vår kommun. Bristande tillgänglighet är diskriminering, men det 

handlar inte bara om fysisk tillgänglighet utan även om institutionell tillgänglighet – 

här måste Katrineholms kommun se till att föregå med gott exempel genom till 

exempel textning av kommunfullmäktige, och att livesändningarna därifrån lyfts fram 

och blir lättare att hitta på hemsidan.  
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LSS skall beviljas med högre grad av långsiktighet, med uppföljning/utvärdering 

vartannat år - där syftet är att följa upp hur insatserna behöver justeras för att fortsatt 

stämma överens med individens behov. 

 

Mål: 

• Fler privata utförare 
• Högre personaltäthet - framförallt dagtid 
• Förbättrade arbetsvillkor för personalen ökar individens möjlighet till bättre 

vård/omsorg. Kan bland annat innebära; 
- Välfärdsteknik som ligger i framkant 
- Hälsofrämjande schemaläggning som möjliggör återhämtning och 

balans mellan arbete och fritid 
- Ökad delaktighet vid planering och utveckling av verksamheterna  

• Ta fram en funktionspolitisk strategi i samråd med funktionsrättsrådet och 
andra intressenter - för att utveckla den fysiska och institutionella 
tillgängligheten i Katrineholms kommun 

• Personalen ska känna att de kan rekommendera sin arbetsplats 
 

Liberalernas satsningar på omsorg: 

 

Liberalerna satsar till 6 miljoner kronor utöver majoritetens förslag till Vård- och 

Omsorgsnämnden (2019)  

 

Ökning de kommande 3 åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2020: 

2020: 6.000.000 kr 

2021: 4.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr) 

2022: 3.000.000 kr (totalt 13.000.000 kr) 

 

  

20



 
 

19 

 

Service och Teknik 

Vi vill att kommunen ska uppmuntra till konkurrensutsättning inom offentlig 
verksamhet, så att lokala företag kan vara med och utföra tjänster åt kommunen men 
även för att stimulera entreprenörskap. Kommunens uppgift är att vid upphandling 
noga klargöra kraven samt följa upp att tjänsterna håller en hög kvalitet.  

Reglerna för kommunens upphandlingar bör inte innehålla krav på viss storlek på de 

företag som får lämna anbud, detta för att även små företag ska få en rättvis chans 

att konkurrera. Delar av det som inom Service- och tekniknämndens verksamhet 

handlar om ren produktion bör upphandlas på en öppen marknad.  

 

Erfarenheter visar att besparingspotentialen för att gå från egen produktion till att 

upphandla ligger i spannet 11–25%. I spannets övre del ligger framför allt 

verksamheter med större investeringsbehov som exempelvis transporter, 

entreprenadverksamhet samt verksamheter med behov av spetskompetens i en 

utsträckning som inte fyller full arbetstid. Vi vill dock att kommunen bibehåller en viss 

del i egen verksamhet för att bibehålla verksamhetskompetensen som är av vikt vid 

upphandling.  

   

Liberalernas satsningar på service och teknik: 

Liberalerna anslår 3 miljoner kronor mindre än majoritetens förslag 2020.  

Minskning de kommande 3 åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2020: 

 

2020: -3.000.000 kr 

2021: -5.000.000 kr (totalt -8.000.000 kr) 

2022: -3.000.000 kr (totalt -11.000.000 kr) 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens budget bör bantas med 10 miljoner kronor för 2020 jämfört med 

majoritetens förslag. IOP införs som ett sätt att i högre grad uppmuntra och 

involvera civilsamhället att bidra till Katrineholms trygghetssystem och för att visa att 

vi förstår att kompetensen, expertisen och erfarenheten ofta finns hos andra än 

kommunen. Finansieringen av IOP sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att i samråd med berörda parter (tex 

centrumföreningen) ta fram en centrumstrategi för att bromsa in och sedan vända 

trenden med utarmningen av vår stadskärna. 

 

2020: -10.000.000 kr   

  

22



 
 

21 

Sammanfattning 

Katrineholm växer, det vet vi, att målsättningen är att växa ytterligare vet vi också, 

och dessutom att målet är ambitiöst satt. Om Katrineholms Kommun skall växa till 40 

000 invånare inom 11 år krävs det att vi funderar på vilka faktorer som gör att en 

person eller en familj väljer just Katrineholm framför alla andra möjliga bostadsorter. 

För oss Liberaler handlar det om de mjuka, mänskliga värden som tex skolor och 

förskolor, kvalitén i vår äldreomsorg, vårt sätt att se på folk i behov av stöd och hjälp, 

de möjligheter vi skapar för att hjälpa människor bryta sitt utanförskap och 

möjligheten att påverka. Familjer som funderar på att flytta hit tittar naturligtvis på 

föreningslivet, kulturlivet och tryggheten, men framförallt tittar de på hur kommunen 

satsar på och prioriterar skolor och elevernas resultat och välmående. 

 

Det som vi ser som den enskilt viktigaste gemensamma nämnaren i allt det vi vill 

uppnå för Katrineholmsborna är den kommunalt anställda personalen. Det är just 

personalförsörjningen som är Katrineholms kommuns i särklass största utmaning. Vi 

är ingenting utan kompetent, engagerad och välorganiserad personal som erbjuds 

möjligheten till långsiktighet och attraktiva tjänster och arbetsmiljö. Vi måste 

säkerställa att vår personal känner sig hörda, uppskattade och framförallt att de har 

konkret möjlighet att påverka och utveckla sin verksamhet. Självklart är löner ett sätt 

att konkurrera om kompetent personal, men det vi fått bekräftat de senaste 2 åren är 

att det som tas upp av personalen på golven i tex hemtjänsten, skolan och förskolan, 

handlar om orimlig arbetsbelastning, orealistiska tidsplaner eller att personalen inte 

känner att cheferna lyssnar eller tar det som sägs på allvar. Här står vi som 

arbetsgivare och serviceleverantör inför ett omfattande utvecklings- och 

förbättringsarbete. 
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Övergripande driftsbudget 2020 med plan 2021 - 2022 

 KF 181119 
S & M 
förslag Liberalerna 

Summa efter 
justeringar  

Belopp i tusentals kronor 
(tkr) Budget Budget Justeringar 

Budget 
2019 Plan Plan  

Nämnd/styrelse 2019 2020   
efter 
justering 2021 2022 

Övergripande politisk 
ledning -12 271 -11 139   -11 139 -11 139 -11 139 

Bildningsnämnden -838 787 -867 789 -7 000 -874 789 -885 789 -902 789 

Kommunstyrelsen  -181 982 -200 281 10 000 -190 281 -201 785 -202 485 
varav Kommuncentrala -11 600 -14 208   -14 208 -14 208 -14 208 
varav 
Kommunledningsförvaltni
ngen samt Näringsliv -103 369 -117 312   -117 312 -118 116 -118 116 
varav 
Samhällsbyggnadsförvaltni
ngen -58 009 -65 761   -65 761 -66 461 -67 161 
varav Kommunstyrelsens 
medel till förfogande -3 000 -3 000   -3 000 -3 000 -3 000 

Kulturnämnden -37 638 -42 952   -42 952 -40 452 -40 452 

Bygg- och miljönämnden -529 -534   -534 -534 -534 
Service- och 
tekniknämnden -102 772 -111 900 3 000 -108 900 -103 900 -100 900 

Socialnämnden -180 468 -191 307 3 000 -188 307 -184 307 -181 307 

Viadidaktnämnden  -62 543 -64 714 -3 000 -67 714 -74 714 -99 714 
Vård- och 
omsorgsnämnden -711 875 -728 602 -6 000 -734 602 -738 602 -741 602 
Räddningstjänsten VSR -32 020 -32 810   -32 810 -32 810 -32 810 
Kompensation för ökade 
löner 0 0   0 0 -37 035 
Ökade kapitalkostnader 
nämnder 0 0     -7 650 -9 998 
Summa nämnder -2 160 885 -2 252 028 0 -2 252 028 -2 281 681 -2 360 764 
Ökade kostnader lokaler -23 070 -5 309   -5 309 -40 588 -76 524 
Löneuppräkning 0 0   0 -37 035 -39 511 
Drifteffekt av föreslagna 
investeringar 0 0   0 -11 1 289 
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PO-påslag och 
semesterlöneskuld 91 245 93 375   93 375 95 377 97 654 
Pensioner -118 500 -120 100   -120 100 -129 800 -134 300 
Intäkter Viadidakt-
Vingåker  12 538 13 213   13 213 13 213 13 213 
Kapitalkostnadsintäkter  67 712 93 160   93 160 100 809 103 158 
Avskrivningar  -67 825 -78 134   -78 134 -84 359 -86 303 
Skatteintäkter 1 507 147 1 514 749   1 514 749 1 562 621 1 624 091 
Kommunalekonomisk 
utjämning 615 405 693 782   693 782 710 712 724 813 
Kommunal fastighetsavgift 63 790 65 632   65 632 65 632 65 632 
Finansiering, utdelningar 
m.m. 11 236 13 786   13 786 13 436 13 436 
Statsbidrag flyktingkvot 18 075 9 908   9 908 0 0 
Statsbidrag för att minska 
segregation 5 000 8 000   8 000 0 0 
Summa finansiering 2 182 754 2 302 062 0 2 302 062 2 270 008 2 306 648 
TOTALT  21 869 50 035 0 50 035 -11 673 -54 116 
Budgeterat resultat i % av 
skatter och utjämning 1,00% 2,18%   2,18% -0,50% -2,24% 
GOD EKONOMISK 
HUSHÅLLNING 21 863 22 921   22 921 23 390 24 145 
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Investeringsbudget 2020 
  

Fritt skolval – ingen storskola 

Vi ställer oss inte bakom storskolan, och har därför inte budgeterat för den.  

Visserligen ser vi ett behov av att få tillgång till fler ändamålsenliga, rymliga och 

tillgänglighetsanpassade lokaler för skolan, men vi vänder oss starkt mot att samla alla 

kommunens högstadieelever i en och samma skola. Redan nu ser vi en ökad otrygghet i den 

kommunala högstadieskolan vid Tallås (och tidigare år vid Söder), vilket även kommunens 

säkerhetschef informerade om under senaste Bildningsnämnden. Vi tror knappast att den 

situationen kommer att förbättras av konceptet storskolan, utan snarare bli än mer 

problematisk. Dessutom, om vi bara ska ha en kommunal högstadieskola att erbjuda hela 

kommunens elever riskerar vi att skapa stora problem för de elever (ofta inom NPF) som är i 

behov av ett mindre sammanhang, men kanske inte nödvändigtvis en resursklass. Vi får 

heller inte glömma att konceptet storskola redan har prövats i andra kommuner, oftast med 

ett negativt resultat.  

Liberalerna är för det fria skolvalet och vill, tvärtemot majoriteten, att Katrineholm ska 

erbjuda flera olika skolor; små och stora, centrala och landsbygdsskolor, friskolor och 

kommunala. Förslaget om storskolan är ännu ett sätt för Socialdemokraterna och 

Moderaterna att begränsa det fria skolvalet i största möjliga mån. Istället borde en alternativ 

lösning skyndsamt utredas och Katrineholm bör skapa förutsättningar för fler fristående 

aktörer att ta plats i vår kommun.  

 

F-6 skolan på Norr 
Den nya skolan på norr ser vi som en nödvändighet. Med tanke på de bristfälliga lokaler som 

idag används till Östra respektive Västra skolorna är behovet uppenbart, men som vi tidigare 

gett uttryck för behöver dess utformning förankras väldigt tydligt hos den undervisande 

personalen. Det är lärarna som besitter den beprövade erfarenheten som skolan ska vila på. 
  

Mark för exploatering 
Investeringarna i mark för exploatering ser vi som ett nollsummespel då kommunen 

förhoppningsvis lyckas locka hit företag som vill köpa den beredda marken till etablering 

och i förlängningen skapa fler arbetstillfällen, med ett diversifierad personalbehov. 
  

Stråket och Parkeringshuset 
Vi har sedan tidigare varit mycket tydliga med att vi premierar våra verksamheters innehåll 

före betong, asfalt och tegelstenar, och således är vi fortfarande emot stora delar av 
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omarbetningen av Stråket. Vi konstaterar dock att vi inte heller vill avsluta arbetet 

halvfärdigt. Vi motsätter oss inte de fortsatta investeringarna i Stråkets  

färdigställande, men poängterar ännu en gång att den prioriteringen aldrig skulle ha inletts. 

Vi har även samma inställning till parkeringshuset som vi anser vara en ur flera aspekter 

felaktig investering, men vi kan inte heller förespråka att avsluta bygget och låta en 

halvfärdig konstruktion stå och förfalla. 
  

Maskinpark 
Vi anser att de av Majoritetens föreslagna investeringar på nya fordon och maskiner för 

service och teknikförvaltningen bör strykas ur budget och istället läggas ut på entreprenad. 

Kommunen bör fokusera på kärnverksamheter såsom vård, skola och omsorg och 

Katrineholm bör bidra till ett rikt näringsliv genom att, när det är möjligt, nyttja näringslivet.  
 

Summa 
Liberalernas föreslagna investeringsbudget är 237,2 miljoner kronor lägre än förslaget från 

Socialdemokraterna och Moderaterna.  
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Motion till Katrineholms kommunfullmäktige: Gerillakonst

Katrineholm har en stolt tradition i form av medborgare som har agerat som gerillakonstnärer och 
förskönat Katrineholms kommun med olika konstverk. Vi känner alla till rondellen med pilarna och 
den fina ”Tintin” raketen. Katrineholms kommun har tidigare haft en välvillig inställning till dessa 
konstverk och låtit de stå kvar för allmänheten att beskåda och njuta av. Tyvärr så har den politiska 
majoriteten i Katrineholm på sista tiden intagit en alltmer restriktiv hållning och börjat plocka bort 
gerillakonstverk som har ställts ut, framförallt konstverk som har stuckit i ögonen på majoriteten. 
Strykjärnet, flickan i plåt och hjärtat är tre konstverk som snabbt plockats bort.

Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är synd att allmänheten inte får ta del av dessa verk och vill 
därför lyfta frågan om att göra de tillgängliga för allmänheten.

Vi yrkar att:

Kommunen avsätter en plats i den offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en lokal, där 
konstverken kan ställas ut.

Tony Rosendahl (V)

Anita Johansson (V)

Thomas Selig (V)

Katrineholm 8/11 - 2019
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