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Trygghet & framtidstro 
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandat- 

period utarbetas en kommunplan. Kommunplan 2023-2026 har tagits fram 

gemensamt av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska 

majoritetens gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.  

Syftet med kommunplanen är att säkra den demokratiska styrningen av kommunen. I kommunplanen 

anges de övergripande mål, resultatmål och prioriterade uppdrag som ska styra de kommunala verk-

samheterna under mandatperioden. Kommunplanen kommer att ligga till grund för kommunens årliga 

övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägar-

direktivet till de kommunala bolagen. Tillsammans med visionen och översiktsplanen visar kommun-

planen den långsiktiga planeringen för Katrineholms och de kommunala verksamheternas utveckling.  

Sammantaget ska kommunplanen 2023-2026 bidra till att bygga ett socialt, miljömässigt och ekono-

miskt hållbart Katrineholm. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från FN:s Agenda 2030 och de sjutton 

globala målen för hållbar utveckling. För varje målområde i kommunplanen anges vilka av de globala 

målen som arbetet ska bidra till att uppnå. Gemensamt för samtliga målområden är att barn och unga 

är prioriterade och att barns rättigheter ska tillgodoses utifrån barnkonventionen.  

Katrineholms kommun ska vara den bästa platsen för människor och företag att växa på. För att bli det 

måste kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag fortsätta utvecklas i takt med 

att katrineholmarnas verklighet förändras. Katrineholm har under de senaste mandatperioderna 

utvecklats med många nya bostäder och företagsetableringar. Kommunen har gjort stora förbättringar  

i näringslivsklimatet och redovisat goda ekonomiska resultat. Katrineholm är en välskött kommun, men 

det går att göra Katrineholm ännu bättre! 

Dagens samhälle bygger vi för framtidens invånare. Katrineholm behöver klimatsäkras utifrån ett 

gemensamt ansvar att ge kommande generationer likvärdiga eller bättre förutsättningar än de vi har 

idag. När vi fortsätter bygget av det nya Katrineholm behöver vi planera för en blandad bebyggelse, som 

ger förutsättningar för fler möten mellan medborgarna. Den strategiska samhällsplaneringen skapar en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling i framkant.  

Utbildning och arbete lägger grunden för ett tryggt och hälsosamt liv. Därför måste vi säkerställa att 

skolresultaten fortsätter förbättras för våra barn och unga. Vidare ska barns och ungas förutsättningar 

för en god hälsa och ett aktivt fritidsliv prioriteras. Alla goda krafter i samhället behöver jobba tillsam-

mans för att skapa trygghet, i en kommun fri från våld, och samhället måste stå enat mot kriminaliteten. 

Här fyller föreningslivet, näringslivet och ideella krafter viktiga roller i samverkan med kommunen.  

Tillsammans bygger vi ett samhälle baserat på trygghet & framtidstro för att Katrineholm steg för steg, 

dag för dag, ska bli en allt bättre kommun att leva och verka i. 

För Socialdemokraterna   För Moderaterna 

    
Johan Söderberg   Christer Sundqvist 

    
Anneli Hedberg   Christoffer Öqvist 
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Tillväxt, bostäder & fler jobb 
Befolkningstillväxt och bostadsbyggande 
Katrineholms kommun ska fortsätta att utvecklas och växa med fler invånare. Kommunens geografiska 

planering och utveckling ska präglas av långsiktighet och vägledas av Framtidsplan 2050, kommunens 

kommande översiktsplan. Med utgångspunkt från platsvarumärkesstrategin ska kommunen i samverkan 

med andra aktörer öka kännedomen om platsen Katrineholms kommun och på så sätt bidra till lokal 

stolthet, stärka attraktionskraften för besökare och boende samt främja näringslivsetableringar. Genom 

att lyfta fram fördelarna med att bo, leva och verka här är målet att fler ska välja att flytta till och bo kvar  

i kommunen.  

Kommunen ska också skapa goda förutsättningar för fortsatt bostadsbyggande. I första hand ska 

kommunen underlätta för privata entreprenörer att bygga bostäder, i andra hand bygga i det kommunala 

fastighetsbolagets regi när det krävs för att hålla tempot i utvecklingen. Bostadsbyggandet i staden ska 

utformas för att bidra till förtätning av de centrala delarna så att befintlig infrastruktur kan nyttjas. 

Bostadsbyggande och tillväxt ska även främjas i kransorterna och på landsbygden.  

Kommunen ska verka för en bostadsmarknad där möjligheterna står i centrum och där det finns en bra 

balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor. Blandningen av upplåtelseformer är viktig både för  

att skapa trygga bostadsområden och för att erbjuda ett bra boende i livets olika skeenden. Bostads-

marknaden behöver möta behovet av anpassade boendeformer när andelen äldre ökar i befolkningen.  

Det behövs också ett fortsatt tillgänglighetsarbete och kommunen ska arbeta aktivt med hyresvärdarna  

så att tillgänglighet beaktas i planer och vid underhåll av fastigheter.  

• Arbeta med enhetlig, hållbar och långsiktig utveckling och marknadsföring av platsen Katrineholms 

kommun utifrån platsvarumärkesstrategin, tillsammans med destinationsbolaget, näringslivet och 

andra aktörer. 

• Se över planarbetet för att korta tiderna för framtagande av detaljplaner och bygglov. 

• Se över gamla detaljplaner med särskilt fokus på att ta bort prickmark (begränsningar av markens 

utnyttjande) som inte fyller något syfte. 

• Skapa fler villatomter i hela kommunen och göra det mer attraktivt att bo på landsbygden genom 

att bland annat möjliggöra fler sjönära tomter genom översiktsplanen. 

• I samverkan med kommunens fastighetsbolag och privata hyresvärdar utveckla boendekedjan för 

äldre och förbättra tillgänglighet och anpassning av bostäder så att äldre som vill kan bo kvar. 

Växande och breddat näringsliv 
Katrineholms kommun ska erbjuda ett bra företagsklimat så att företagen växer, fler företag etablerar  

sig här och fler arbetstillfällen skapas. Då får fler invånare ett jobb att gå till och kan bidra till den gemen-

samma välfärden. Företagande och entreprenörskap ska ha goda villkor och kommunen ska ständigt 

arbeta för att det ska bli enklare för företag att växa och anställa. Företagsklimatet ska förbättras 

ytterligare genom exempelvis kortare handläggningstider, samordning av olika typer av tillsynsbesök 

samt ökad tydlighet kring tillsynsavgifter. För att stärka näringslivet ska kommunen även verka för att 

förbättra kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden genom ökad samverkan med 

olika aktörer och utveckling av utbildningsutbudet för vuxna.  

Förutsättningarna för företagande ska stärkas även på landsbygden. De gröna näringarna med jordbruk, 

skogsbruk, besöksnäring, jakt och fiske är viktiga och bidrar även till att stärka kommunens 

självförsörjningsgrad gällande livsmedel. 

Arbetet för att öka nyföretagandet ska fortsätta, med målet att fler ska starta och driva företag. Unga  

ska ges kunskap om vad det innebär att vara företagare och ungt entreprenörskap ska främjas. 

Entreprenöriellt lärande ska vara en naturlig del både i grundskolan och på gymnasiet, bland annat 

genom samverkan med KomTek. 
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• Ta fram en näringslivsstrategi med utgångspunkt från den regionala strategin. 

• Skapa förutsättningar för företagsetableringar genom god tillgång till etableringsmark och 

framtagande av nya detaljplaner, med sikte på att möjliggöra minst en större etablering om året. 

• Arbeta mer proaktivt med företagsetableringar genom att stärka kommunens näringslivs-

avdelning och använda destinationsbolaget i arbetet. 

• Arbeta aktivt med företagsbesök, med särskilt fokus på företag som inte tidigare besökts. 

• Öka samverkan med Ung Företagsamhet, med sikte på att alla gymnasieprogram ska ha  

UF-verksamhet och att Katrineholm ska bli bäst i Sörmland när det gäller UF-företagande.   

• Stärka kompetensförsörjningen och förbättra stödet till företag, organisationer och myndigheter 

genom exempelvis en utbildnings- och kunskapsmäklare. 

Ökad sysselsättning och egen försörjning 
Genom ett växande näringsliv och goda förutsättningar för såväl pendling som distansarbete ska den 

lokala arbetsmarknaden stärkas och sysselsättningen öka. Kommunen ska verka för en arbetsmarknad 

präglad av företagsamhet, jämställdhet och jämlikhet, där varje ny generation får en chans att forma sitt 

eget liv. Arbetslösheten ska minska, med sikte på att högst uppgå till rikssnittet uppdelat på kön samt 

inrikes och utrikes födda.  

Alla i arbetsför ålder ska ges möjlighet att arbeta, studera eller delta i andra utvecklande aktiviteter. 

Förmågan att arbeta och försörja sig är grunden för både självbestämmande och välfärd. Det gäller såväl 

individen som samhället. Arbete är inte livets mening, men för de allra flesta ger det innehåll, samman-

hang och gemenskap. Den som har arbetsförmåga har ett ansvar att försörja sig själv och sin familj efter 

den förmågan. Samtidigt har kommunen en viktig roll att i samverkan med andra aktörer skapa förutsätt-

ningar för dem som står längst från arbetsmarknaden att stegvis komma närmare en egen försörjning.  

• Konvertera försörjningsstöd till anställningar i samverkan med Arbetsförmedlingen. 

• Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik/arbetsträning med handledning,  

både inom samtliga kommunala förvaltningar och bolag och i samverkan med näringslivet. 

• Ställa krav i kommunala upphandlingar att företag ska erbjuda platser för praktik och arbets-

träning. 

Resultatmål 
• Ökad nettoinflyttning för att nå befolkningsmålet i översiktsplanen 

• Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer 

• Förbättrat företagsklimat  

• Ökad branschbredd och fler arbetstillfällen 

• Ökad sysselsättning och egen försörjning 
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Ökad trygghet & säkerhet 
Samverkan för ett tryggare samhälle 
Samverkan ska vara ledordet i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.  

Alla goda krafter behöver arbeta tillsammans för att skapa trygghet och en kommun fri från våld. 

Samhället måste stå enat mot kriminaliteten och insatserna för att få bort unga från kriminella miljöer 

och motverka drogkriminalitet behöver intensifieras. I kommunens samverkansöverenskommelse med 

polisen prioriteras samverkan mot våld och droghantering som skapar otrygga platser, och den priori-

terade målgruppen är barn och ungdomar.  

Genom tidiga och förebyggande insatser, med fokus på att motverka riskfaktorer och stärka skydds-

faktorer, ska kommunen tillsammans med andra aktörer förhindra att barn och ungdomar utvecklar 

normbrytande beteenden. Trygga barn är nyckeln till minskad ungdomsbrottslighet. En jämlik och trygg 

skola av hög kvalitet kan bidra till att bryta segregation och förhindra rekrytering till kriminella gäng. 

Föreningslivet fyller också en viktig funktion genom fostran, trygghet, gemenskap, sammanhållning och 

möjligheter till meningsfull fritid.  

Barn och elever ska känna sig trygga och säkra i kommunens förskolor och skolor. Mobbning eller annan 

kränkande behandling ska aldrig accepteras. Verksamheternas uppdrag att arbeta med normer och 

värderingar är av stor vikt, liksom kommunens olika samverkansformer för ökad trygghet i skolan och på 

fritiden. Genom att fortsätta och vidareutveckla detta arbete ska ungas möjligheter att få stöd öka, 

genom tillgång till trygga vuxna.  

Med utgångspunkt från strategin för suicidprevention ska kommunen utveckla ett strukturerat arbete för 

att förebygga suicidförsök och suicid samt förbättra den psykiska hälsan. Åtgärder behövs inom flera 

områden, bland annat gällande psykisk ohälsa bland barn och unga. Insatser behövs också för att mot-

verka ofrivillig ensamhet, inte minst bland äldre och personer med funktionsnedsättning. Mötesplatser 

behöver finnas även för dem som inte har vård- och omsorgsinsatser. 

Kullbergska sjukhuset är av största vikt, både för invånarnas trygghet och för kommunens attraktivitet för 

näringslivet, och samverkan mellan kommunens verksamheter och Kullbergska sjukhuset ska stärkas. 

• Vidareutveckla arbetet med trygghetsvärdar. 

• Utvärdera SSPF-arbetet (skola, socialtjänst, polis och fritid) och förstärka det om det ger resultat. 

• Prioritera ungdomsteamets förebyggande arbete med ungdomar som är på väg att hamna i 

kriminalitet.  

• Arbeta aktivt för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull 

fritid, bland annat genom öppna och avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar 

och samverkan med förenings- och näringslivet. 

• Kontinuerligt genomföra åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid, med 

särskilt fokus på förebyggande åtgärder riktade till barn och unga. 

Trygga offentliga miljöer 
Det ska vara rent, snyggt och tryggt i hela kommunen. För dem som vill strosa runt i centrum och gynna 

butiker och restauranger är en attraktiv och trygg stadskärna viktig. Synliga poliser, kameror, trygghets-

värdar och ideella krafter bidrar till ett levande centrum. Kommunen ska ha beredskap för att vid behov 

införa kommunala ordningsvakter. Tiggeriförbudet på allmän plats ska bibehållas samt om möjligt 

utvidgas. Belysningen och skötseln av den offentliga miljön har också stor betydelse. Genom att exem-

pelvis lysa upp konstverk och fasader ska både trygghet och trivsel främjas. Åtgärder för att minska 

nedskräpning och snabb klottersanering är också viktigt för tryggheten. 

• Förbättra och modernisera belysningen för ökad trygghet på kvällar och nätter, lägre drifts-

kostnader och bättre miljö. 

• Sätta upp fler kameror där det är lämpligt för att öka tryggheten. 
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Ökad trafiksäkerhet 
Trafiksystemet i Katrineholms kommun ska vara tillgängligt, hållbart, tryggt och säkert. Gång- och cykel-

trafik samt kollektivtrafik ska prioriteras och förutsättningarna för pendling stärkas. Det ska vara möjligt 

och tryggt att cykla året runt. Trafiksäkerhetsarbetet ska fortsätta med fokus på trygga trafikmiljöer för 

barn och oskyddade trafikanter samt kontinuerligt vägunderhåll. Nollvisionen, att ingen ska dö eller 

skadas allvarligt i trafiken, ska vara vägledande i allt arbete med trafiksäkerhet. 

• Trafiksäkra skolvägarna och öka säkerheten för cyklister. 

• Bygga ut cykelnätet kontinuerligt. 

• Ta ett helhetsgrepp och utreda möjligheterna att skapa bättre trafikflöden i Lasstorpsområdet. 

• Ta fram en långsiktig resursplanering för kommunens gatu- och vägunderhåll med utgångspunkt 

från den genomförda underhållsutredningen. 

Stärkt beredskap 
Omvärldsläget har skärpt behovet av beredskapshöjande åtgärder i samhället. Kommunens arbete för  

att möta totalförsvarets behov ska fortsätta, fördjupas och breddas. Kommunen har en viktig roll i det 

civila försvaret och ska i händelse av höjd beredskap eller krig värna civilbefolkningen, bedriva samhälls-

viktig verksamhet och vara försvarsmakten behjälplig. Kommunen behöver därför i nära samverkan med 

Länsstyrelsen och andra myndigheter noga följa utvecklingen inom den civila delen av totalförsvaret och 

vidta de åtgärder som bedöms relevanta. Kommunen ska bland annat ha beredskap för att ta emot 

civilpliktiga om så blir aktuellt och begärs. 

En väl utvecklad totalförsvarsförmåga skapar ett starkare Katrineholm och ett robustare Sverige och 

förstärker samtidigt kommunens förmåga att möta andra allvarliga kriser. Kommunen ska ha en god 

beredskap, med en tydlig och övad krisorganisation och tillräcklig kapacitet när det gäller exempelvis 

reservkraft, bränsle, mat och dricksvatten. Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar, som 

innebär ansvar att verka för att samordningen fungerar mellan alla inblandade i händelse av en samhälls-

störning, och ska därför arbeta kontinuerligt med risk- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner för 

alla delar av trygghets- och säkerhetsarbetet.   

• Bredda beredskapsarbetet och krigsplanläggningen till att omfatta större delar av samhället, som 

näringsliv, frivilliga försvarsorganisationer och civilsamhället i övrigt.  

• Utvärdera kommunens egen bränsle- och förnödenhetsförsörjning och om så bedöms lämpligt 

skapa beredskapslager inom fler områden för att klara ett initialt skede vid en samhällsstörning.  

• Aktivt verka för att kommunens medarbetare och invånare har egen beredskap att klara samhälls-

störningar i upp till sju dygn. 

Resultatmål 
• Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka  

• Ökad trygghet i skolan 

• Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad 

• Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken  

• Ökad beredskap för samhällsstörningar 
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Skola & utbildning för framtiden 
Skolutveckling med fokus på kunskaper 
Katrineholms kommun ska ha en jämlik förskola och skola av hög kvalitet, som gör barn och ungdomar 

redo att möta framtiden. Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart du är på väg. Detta 

ställer krav på likvärdig undervisning i alla verksamheter, så att varje barn och elev blir sett och får 

möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Grupperna i kommunala förskolor och skolor ska ge 

förutsättningar för god kvalitet i verksamheten och lärarnas administrativa arbete ska minskas så de kan 

fokusera mer på undervisningen. Allt arbete för att stärka skolan ska ha fokus på att öka kunskaperna. 

Förskolan är viktig och det är angeläget att så många barn som möjligt tar del av verksamheten. 

Kommunen ska erbjuda barnomsorg på udda tider. Arbetet med att utveckla det pedagogiska innehållet i 

kommunens förskoleverksamhet ska fortsätta. Verksamheten ska ha hög kvalitet och upplevas som trygg 

samt förbereda barnen för grundskolan, med tydligt fokus på språkutveckling.  

Skolan ska sträva efter att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Att personalen 

har kompetens inom sitt ansvarsområde och att undervisningen bygger på vetenskap och beprövad 

erfarenhet är viktigt att för att säkerställa hög kvalitet. Fler elever ska nå målen för grundskolan och 

gymnasiet och därigenom få goda förutsättningar för fortsatta studier och arbetslivet. Utbildningen ska 

också bidra till elevernas utveckling som goda samhällsmedborgare. Fritidshemmens förutsättningar att 

stimulera elevernas utveckling och lärande ska förstärkas genom att öka andelen utbildad personal och 

fortsätta utveckla den pedagogiska verksamheten. Kulturskolan, Komtek och Naturskolan ska samverka 

med och ingå som en naturlig del i verksamheten inom kommunens förskolor och skolor och bidra till att 

öka måluppfyllelsen för eleverna. 

• Arbeta systematiskt med rekrytering, kompetensutveckling och fördelning av personella resurser 

för att genom god kompetensförsörjning säkra kvalitet och likvärdighet i utbildningen. 

• Utveckla arbetet med övergångar mellan nivåer och verksamheter för att stödja barns och elevers 

väg genom utbildningssystemet, från förskola upp till gymnasiet. 

• På ett systematiskt sätt pröva, utvärdera och sprida arbetsformer och undervisningsmetoder som 

kan bidra till högre resultat för eleverna, exempelvis utökad undervisningstid, flerlärarsystem och 

nya sätt att organisera arbetet så att lärare avlastas från administration. 

• Prioritera baskunskaper som svenska och matematik så att alla barn tidigt lär sig läsa, skriva och 

räkna, bland annat genom fortsatt arbete med att stimulera barn, elever och föräldrar till läsning 

och fördjupad analys kring vad som leder till att elever når goda resultat i matematik.  

• Utveckla Katrineholms digifysiska Science center i samarbete med Region Sörmland och utbilda 

skolans personal för att ta tillvara möjligheterna med centret. 

• Utveckla och bedriva naturskola med naturpedagoger. 

• Erbjuda plats i befintlig skolskjuts inom kommunen för elever som går i skola med annan 

huvudman. 

• Löpande se över dimensioneringen och utbudet av gymnasieprogram med utgångspunkt från 

arbetsmarknadens och näringslivets behov.  

• Utveckla samverkan mellan gymnasieskolan och komvux, bland annat gällande yrkesintroduktion 

på gymnasiet och yrkesvux, för att stärka kvaliteten och effektivisera verksamheten.   

Goda lärmiljöer och möjligheter till stöd 
Kommunens förskolor och skolor ska ha bra lokaler och pedagogiska utemiljöer som löpande moderni-

seras och underhålls utifrån behov. Utemiljöerna ska stimulera barn och elever till fysisk aktivitet och ge 

verktyg till undervisningen genom exempelvis möjlighet till odling. Ett aktivt arbete med rörelse och hälsa 

ska bidra till att öka barns och elevers möjligheter att lyckas med sina studier. 

Det ska råda ordning och reda i skolan. Elever och personal ska visa respekt för varandra och tillsammans 

med föräldrarna ta ansvar för gott bemötande och god studiemiljö i skolan. Det ska finnas tillräcklig 

vuxennärvaro samt organiserade rastaktiviteter. Nolltolerans ska gälla mot våld, mobbning, kränkande 
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behandling och droger, och skolan ska konsekvent använda sig av de disciplinära åtgärder som skollagen 

medger när det krävs för att skapa trygghet och studiero.  

Insatser ska sättas in så tidigt som möjligt både för dem som börjar halka efter och för högpresterande 

elever, så att alla kan nå sin fulla potential. Alla barn ska ges goda förutsättningar att nå målen i skolan 

oavsett socioekonomiska och psykosociala förhållanden i hemmet. För att det ska vara möjligt behöver 

kommunens verksamheter kraftsamla och arbeta kompensatoriskt med gemensamma insatser. Även 

stödet till de barn och elever som har rätt till stöd på grund av särskilda behov ska vara av god kvalitet 

och bidra till måluppfyllelse. För att ge barn och elever det stöd som behövs ska elevhälsan ha ett 

närmare samarbete med förskolorna och skolorna. Samverkan ska också fortsätta att utvecklas både 

inom kommunen och med regionen och andra kommuner i länet med utgångspunkt från den 

gemensamma målbilden ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”.  

• Fortsätta satsningen på upprustning av förskole- och skollokaler. 

• Utveckla samverkan mellan berörda nämnder och bolag för att skapa pedagogiska och kreativa 

utemiljöer. 

• Utveckla arbetsformer som ökar möjligheterna till rörelse och aktivitet i kombination med lärande, 

bland annat genom att implementera koncepten Pep förskola och Pep skola på alla förskolor och 

skolor.  

• Utveckla arbetet med föräldrautbildning som ger föräldrar verktyg för att stötta sina barn både 

när det gäller skolarbetet och normer och värderingar. 

• Vidareutveckla arbetet med att minska skolfrånvaro samt avhopp från gymnasiet. 

Höjd utbildningsnivå genom komvux och högre studier  
Den kommunala vuxenutbildningen ska fortsätta utvecklas för att nå en högre måluppfyllelse. Inom 

utbildningen i svenska för invandrare, sfi, ska arbetet särskilt fokusera på de elevgrupper som har kortast 

utbildningsbakgrund och bidra till en snabbare genomströmning.  

Genom aktiv samverkan med olika lärosäten ska möjligheterna att läsa universitets- och högskole-

utbildningar på hemmaplan utökas. Samarbetet ska också stärkas med näringslivet och olika utbildnings-

anordnare för att öka utbudet av kurser och utbildningar inom yrkeshögskolan. Kommunen ska även 

verka för att de som studerar på hemmaplan fullföljer sina studier.  

• Utveckla utbildningsutbudet genom samverkan mellan gymnasieskolan och komvux. 

• Tillhandahålla möjligheter till flexibelt lärande, så att exempelvis personer med begränsade 

kunskaper i svenska kan kombinera delar av yrkesutbildningar med arbete eller praktik. 

• Utöka möjligheterna till högre utbildning på hemmaplan med fokus på utbildningar inom 

nuvarande och kommande bristyrken. 

Resultatmål 
• God personaltäthet i förskolan 

• Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare  

• Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka 

• Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka 

• Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka 

• Ökad måluppfyllelse inom sfi 

• Andelen studerande som klarar målen i kommunal vuxenutbildning ska öka 

• Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka 
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Trygg omsorg & vård 
God omsorg och livskvalitet 
Det är en naturlig del av livet att i vissa faser eller livssituationer behöva stöd från andra, exempelvis på 

grund av ålder, funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom, och då ska det kännas tryggt att kunna få 

stöd utifrån sina behov. Varje människa är unik, med egna önskemål och intressen och rätten till själv-

bestämmande är lika viktig oavsett ålder. Välfärden ska därför präglas av hög kvalitet, stor valfrihet och 

ett värdigt bemötande och den ska finnas tillgänglig för alla som behöver den. 

Tre områden ska stå i fokus för utvecklingen av kommunens omsorg och vård; boende, hälsa och 

möjligheter att vara aktiv. Möjligheterna till ett bra boende för äldre och personer med funktions-

nedsättning ska utvecklas i samverkan med olika aktörer. Att vårda såväl den psykiska som den fysiska 

hälsan är viktigt. För att bidra till det ska kommunen bland annat utveckla sin samverkan med regionen. 

Alla har också ett behov att vara aktiv, utifrån sina egna förutsättningar. Därför ska arbetet fortsätta med 

att utveckla aktiviteter utifrån deltagarnas förutsättningar och intressen, både för äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Fortsatt samverkan med föreningar och vidareutveckling av arbetet med kost och 

måltidsmiljöer är också viktiga verktyg för att främja hälsan och möjligheterna att vara aktiv. 

• Utveckla arbetet med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i 

Sörmland.  

• Kontinuerligt utveckla patientsäkerhetsarbetet, bland annat med fokus på minskad risk för 

smittspridning och basala hygienrutiner. 

• Säkerställa att de som får vård och omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och 

varierade aktiviteter, även utomhus, och får ökade möjlighet att påverka innehållet. 

• Ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering, med 

fokus på att stärka den personliga integriteten, minska ofrivillig ensamhet och göra vardagen 

enklare och tryggare för personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga. 

• Utveckla samverkan mellan förskola och äldreomsorg. 

• Prioritera arbetet kring värdegrund och bemötande samt stärka personalens kompetens om olika 

kulturer och deras traditioner. 

• Utveckla daglig verksamhet och möjligheter till stöd till anställning genom IPS-metoden (individ-

anpassat stöd till arbete). 

• Likställa habiliteringsersättningen för deltagare inom daglig verksamhet, oavsett om beslut fattas 

enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). 

Plats för fler som behöver omsorg och vård 
Möjligheterna till ett bra boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning behöver utvecklas 

på flera olika sätt. Boendekedjan för äldre behöver förstärkas genom ökade möjligheter till trygghets-

boende, både med och utan biståndsbedömning. För att möta det ökade antalet äldre ska kommunen 

utöka med fler platser i befintliga vård- och demensboenden samt börja planera för att bygga ytterligare 

ett vårdboende.  

Antalet boendeplatser enligt LSS  och inom socialpsykiatrin ska också dimensioneras utifrån behoven, 

liksom möjligheterna att få boendestöd för att klara ett eget boende.  

• Bygga ett nytt trygghetsboende vid Igelkotten.  

• Fortsätta arbetet med att renovera kommunens äldreboenden i enlighet med boendeplanen och 

förtäta antalet platser där det är möjligt.  

• Påbörja planering och projektering för ett nytt särskilt boende utifrån de demografiska behoven. 

• Utöka med minst ett boende inom LSS  och skapa fler platser inom socialpsykiatrin.  

• Öka möjligheterna att bo hemma med boendestöd.  
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Sociala insatser för att minska utsatthet och utanförskap 
Katrineholms kommun ska ta sin del av ansvaret när människor från andra länder söker skydd från krig 

och katastrofer, men för att bryta segregationen krävs att andra kommuner också tar sitt solidariska 

ansvar. Ekonomiskt bistånd ska finnas till för dem som under en period av olika anledningar inte kan 

försörja sig själv, men det ska samtidigt ställas tydliga krav på aktivitet och motprestation. För att minska 

problem med trångboddhet ska det säkerställas att det är ett rimligt antal personer som bor i det 

kommunala bostadsbolagets lägenheter.  

Kommunens uppsökande och förebyggande sociala arbete ska utvecklas ytterligare. Målet är att stötta 

barn, unga och deras familjer och nätverk i ett tidigt skede, och därmed i förlängningen även minska 

behovet av placeringar. Som ett led i arbetet ska kommunen samverka med regionen och länets 

kommuner utifrån den gemensamma målbilden ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”. 

Tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet ska öka för personer med beroendeproblematik. 

Missbruksvården ska vara evidensbaserad och kommunen ska erbjuda olika behandlingsmetoder. 

Kommunen ska fortsätta medlemskapet i Vårdförbundet Sörmland och samarbetet kring det öppna 

intaget för missbruksvård vid Vårnäs.  

För ett tryggt Katrineholm måste mäns våld mot kvinnor upphöra, liksom alla former av våld i nära 

relationer, hedersvåld och förtryck. För att nå dit är det förebyggande arbetet viktigt. Fler behöver få 

kunskap och utbildning, både om våld i nära relation och om strukturer kring hedersvåld. Ju fler som kan  

se de första tecknen på våld, desto fler kommer kunna få hjälp tidigare. I samverkan med olika aktörer och 

ideella organisationer ska stöd och hjälp erbjudas både till de som utsätts för våld och till våldsutövare. 

• Införa obligatorisk föräldrautbildning för dem som får ekonomiskt bistånd och har barn. 

• Utöka möjligheterna för familjer att få hjälp och stöd för att förebygga och bryta social 

problematik och kriminalitet. 

• Utbilda fler kring våld i nära relation och hedersförtryck. 

Resultatmål 
• Ökad nöjdhet med hemtjänsten 

• Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre 

• Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd 

• Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg 

• God patientsäkerhet inom vård och omsorg  

• Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar 

minskar 

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

• Kostnaden per brukare inom individ- och familjeomsorgen ska minska 
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Attraktiva & hälsofrämjande 
livsmiljöer 
Trivsamma och tillgängliga boende- och stadsmiljöer 
I översiktsplanen, Framtidsplan 2050, ska kommunen planera för en blandad bebyggelse som ger 

förutsättningar för möten mellan människor. Katrineholm ska ha en attraktiv och urban stadskärna och 

samtidigt behålla sin karaktär som den blomstrande trädgårdsstaden där det är nära till allt. Det ska finnas 

kreativa och inkluderande miljöer och naturliga mötesplatser både i staden och kransorterna. Kommunen 

ska värna om närmiljön, såsom skolgårdar, lekparker, grönområden, gator och torg. Bra gårdsmiljöer och 

närbelägna parker är viktigt även i centrala lägen, liksom närhet till service och affärer. Kommunen ska 

också fortsätta att utveckla och underhålla den digitala infrastrukturen. Tillgängligheten i stadsplaneringen 

ska öka och kommunen ska underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att vara aktiva i 

samhället genom exempelvis parkbänkar, belysning och förbättrad framkomlighet.  

För att stärka Katrineholms kommuns identitet och attraktionskraft ska den offentliga miljön 

kompletteras med mer lustfylld konst och lek. Kommunen ska hålla fast vid enprocentsregeln, som 

innebär att medel alltid avsätts till konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter och 

offentliga miljöer. Strategin för lekplatser ska förverkligas genom att skapa aktivitetsparker med olika 

teman och genom att utveckla tillåtande lekmiljöer som utmanar barns och vuxnas nyfikenhet och 

kreativitet och inbjuder till rörelse och fantasi.  

Kommunen ska fortsätta att utveckla stadsmiljön genom fler lekvänliga konstverk, muralmålningar, 

litterära bänkar samt digital teknik som förmedlar information och berättelser kopplat till olika platser. 

Invånarna ska involveras i arbetet med den offentliga konsten och i utvecklingen av parker och lekplatser. 

Kommunen ska även satsa på offentlig konst i kransorterna och förbättra skyltning och allmän 

information om kommunens besöksmål. 

• Utveckla torget och området från Resecentrum till Vasavägen/Fredsgatan för att göra centrum 

mer attraktivt, främja handel, besöksnäring och nöjesliv samt skapa fler bostäder. 

• Inleda planering för utveckling av Centrum Väst, området mellan järnvägen, SKF och Vingåkers-

vägen. 

• Utreda möjligheten att flytta turistbyrån till ett mer centralt läge, för att bli en magnet och 

infopunkt där biljetter och information om evenemang finns lätt tillgängligt. 

• Skapa ett sammanhängande konststråk mellan Talltullen och Vasabron, med befintliga och nya 

konstverk som är belysta och skapar en intressant och trygg utemiljö. 

• Utveckla attraktiva temalekparker där lek, fysisk aktivitet, kultur och social samvaro skapar 
spännande och unika lekmiljöer. 

• Anlägga en park på Norr med utrymme för lek och rörelse samtidigt som dagvattnet nyttjas och 

bidrar till en naturskön mötesplats.  

• Utveckla skolgårdarna, bland annat med en aktivitetspark i Forssjö. 

• Utveckla Djulöområdet för att öka invånarnas rekreationsmöjligheter och stärka besöksnäringen. 

• Anlägga fler hundparker. 

• Effektivisera skötseln av offentliga miljöer och anläggningar genom ökad digitalisering och 

automatisering. 

Goda möjligheter till idrott och fysisk aktivitet 
Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Med utgångspunkt från platsvarumärkesstrategin ska Katrine-

holm marknadsföra sig som en sport- och idrottsstad. Här finns ett fantastiskt sportcentrum och flera 

nybyggda idrottshallar, som tillsammans med de privata padelhallarna täcker all tänkbar aktivitet. 

Kommunen ska vara positiv till och bejaka nya sporter. Fler privata initiativ välkomnas också, exempelvis 

lekhallar av olika slag. 
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Kommunen ska öka möjligheterna till motion, idrott och friluftsliv och särskilt värna ett idrottsliv som 

bidrar till jämställda och jämlika förutsättningar för hälsa, där barn och unga prioriteras. Kommunens 

idrottspolitiska program ska ses över i samverkan med föreningslivet. För att öka fysisk aktivitet i alla 

åldrar ska samarbetet utvecklas mellan skolan, andra kommunala verksamheter, föreningslivet och 

näringslivet. Kännedomen ska också öka om Fritidsbanken, som gör det möjligt för alla att avgiftsfritt  

låna fritidsutrustning. 

Närheten till naturen är en viktig del av vårt kulturarv, med stor betydelse för hälsan. Den varierade 

naturen med skogar, ängar, sjöar och vattendrag är en källa till ett rikt friluftsliv och ger värdefulla 

möjligheter till jakt och fiske. Vartefter som staden växer och fler bostäder byggs ska fler stråk för 

vandring och cykling skapas. Kommunen ska också främja ökad fysisk aktivitet i bostadsområden och 

stadsmiljöer genom samhällsplaneringen. 

• Utveckla marknadsföringen av Katrineholm som idrottsstad med sikte på att stärka besöks-

näringen och få hit minst tre nationella mästerskap om året. 

• Rusta upp äldre idrottsanläggningar och i samband med det utreda möjligheterna att anlägga  

en inomhuslöparbana. 

• Komplettera Backavallens A-plan och löparbanor med belysning för ökat nyttjande. 

• Rusta upp elljusspåren kontinuerligt med bra underlag och belysning. 

• Anlägga fler spontanidrottsplatser, bland annat utveckla grusplanen i Värmbol till ett aktivitets-

område. 

• Ge möjlighet till skridskoåkning året runt samt, när vintertemperaturen tillåter det, utöka 

möjligheterna till spontan skridskoåkning genom en konstisbana på torget och spolade planer  

vid skolor och idrottsplatser.  

• Möjliggöra längdskidåkning med hjälp av konstsnö de vintrar då natursnön uteblir. 

• Förbättra vandringsleder, bland annat Krämbolsleden, med bra och tillgängligt underlag samt 

sittplatser för vila och social samvaro. 

Ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv 
Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och den vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid 

och hanterar vår framtid. Katrineholm har ett rikt kulturliv, bland annat genom kulturhusen Ängeln och 

Lokstallet, som ska fortsätta att utvecklas som nav för kultur, konstnärlig verksamhet och möten. Den läs-

främjande verksamheten ska vidareutvecklas för att nå fler och öka läsförståelse och läsintresse. 

Tillgången till kultur ska stärkas även för boende i kransorterna och på landsbygden.  

Bra fritidsaktiviteter ska erbjudas i hela kommunen, genom både kommunens öppna fritidsverksamheter 

och föreningsdrivna aktiviteter för barn och unga. För att säkerställa fortsatt goda förutsättningar för 

kommunens föreningar ska modellen för föreningsbidrag ses över i dialog med föreningslivet.  

• Fortsätta utveckla lokstallsområdet, exempelvis genom en klättervägg eller iordningställande av 

fler stall för kulturell verksamhet. 

• Främja glädje, trygghet och gemenskap genom gatufester och evenemang i olika stadsdelar och 

parker. 

• Lysa upp Katrineholm genom ett återkommande ljusarrangemang under den mörka delen av året. 

• Utreda behovet av en samlingsplats för föreningar med hemvist på Backavallen, med möjlighet till 

kansli, klubblokal och servering för att främja föreningsutveckling och idrottsturism. 

• Rusta upp Jordvallstorp för att kunna användas mer av skolor, föreningar och privatpersoner. 

• Genomföra en dokumentation av Katrineholms historia åren 2000–2025 för att ge ut i bokform. 

Ett brett förebyggande folkhälsoarbete 
Arbetet med att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer och goda förutsättningar för kultur-, idrotts- och 

föreningslivet syftar ytterst till att främja folkhälsan. Kommunen ska arbeta på bred front med att skapa 

förutsättningar för att alla katrineholmare, oavsett kön, ålder, bakgrund och livssituation, ska må bra. 

Kommunen ska även uppmuntra insatser inom föreningslivet och näringslivet som bidrar till en mer 



 

Kommunplan 2023-2026 Katrineholms kommun  | 19 

jämlik hälsa. Genom arbetet ska både fysisk och psykisk ohälsa förebyggas genom tidiga insatser. Arbetet 

ska också bidra till att alla grupper i samhället ska känna sig inkluderade och delaktiga.  

För att främja trygga uppväxtvillkor genom tidigt stöd till barn och föräldrar ska kommunen tillsammans 

med regionen starta ytterligare en familjecentral med öppen förskola i Katrineholm, i första hand på 

Norr.  

Kommunen ska fortsatt se till att miljöer där barn vistas, till exempel lekplatser, idrottsplatser och bad-

platser, är rökfria, genom skyltning och information. Katrineholms kommun står bakom den nationella 

ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). Målet är ett samhälle fritt från 

narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, ett minskat tobaks- 

och nikotinbruk samt minskade skadeverkningar av ett överdrivet spelande.  

Ett av de viktigaste verktygen i kommunens folkhälsoarbete är måltidsverksamheten, som ska fortsätta 

utvecklas för att bidra till goda matvanor bland barn och unga och till livskvalitet och hälsa för äldre. Barn 

och unga ska få ökad kunskap om matens påverkan på miljön och hälsan och samtidigt bli mer delaktiga i 

utformningen av måltiderna. För äldre med vård och omsorg är det viktigt att maten tillgodoser energi- 

och näringsbehovet för att förebygga och behandla sjukdom. Samtidigt ska måltiderna vara en källa till 

glädje, gemenskap och välbefinnande och är därför även en del av den allmänna omvårdnaden. 

• Starta ytterligare en familjecentral med öppen förskola för att öka tillgängligheten och fånga upp 

fler barn och föräldrar i behov av stöd i tidigt skede. 

• Arbeta för att alla barn och unga ska ha goda möjligheter och viljan att leva ett aktivt och 

hälsosamt liv, i samarbete med organisationen Generation Pep.  

• Öka barns och elevers delaktighet i utvecklingen av skolmåltiderna. 

• Se till att kommunala verksamheter där barn och unga vistas har ett hälsosamt livsmedelsutbud. 

Resultatmål  
• Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön 

• Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 

• Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter 

• Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka 

• Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen 
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Klimatsmart & hållbar kommun 
Begränsad klimatpåverkan 
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Kraftiga åtgärder måste till för att de globala  

och nationella klimatmålen ska kunna nås och takten måste öka i minskningen av koldioxidutsläpp.  

Arbetet med att klimatsäkra Katrineholms kommun ska fortsätta och ge ett stort avtryck i översikts-

planen, Framtidsplan 2050.  

Trafikflöden och infrastruktur ska styras om mot mer gång- och cykeltrafik samt ökad elektrifiering av 

transporter. Resande med kollektivtrafik och cykling ska främjas och uppmuntras i hela kommunen. 

Kommunen ska tillsammans med regionen verka för bättre tågförbindelser under hela året för både 

person- och godstrafik. Genom utveckling av Katrineholms logistikcentrum ska mer trafik ställas om från 

lastbil till tåg.  

Kommunen ska ge råd och stöd till det lokala näringslivet i omställningen till hållbara verksamheter. 

Kommunen ska också verka för att säkerställa en god kraftförsörjning för både befintliga företag och 

kommande etableringar. De kommunala verksamheterna och bolagen ska ligga i framkant i 

omställningen till klimatsmart verksamhet, exempelvis gällande transporter, energi- och elförbrukning, 

solelproduktion, livsmedelsinköp och måltider samt skötsel av den offentliga miljön.  

• Utreda möjligheterna att ställa om fordonsflottan så att även kommunens tyngre fordon på sikt 

ska vara fossilfria. 

• Genomföra satsningar och påverka beteenden för att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt.  

• Förbereda infrastrukturen för ökad elektrifiering av transporter genom att i detaljplaner ställa krav  

på laddningsmöjligheter.  

• Sätta upp fler solceller på kommunala fastigheter för att ta tillvara solenergin och minska 

elkostnaderna.  

• Fortsätta utveckla och servera klimatsmart mat i kommunens måltidsverksamhet med svenska 

och helst närproducerade råvaror, säsongsanpassade matsedlar och mat lagad från grunden. 

• Se till att matavfall kan separeras i alla kommunala lokaler och vid arrangemang som kommunen 

ger bidrag till.  

• Använda och utveckla klimatsmarta metoder i skötseln av offentliga miljöer och kommunens skog, 

exempelvis metoder för att binda kol i marken.  

Levande skogar och landskap 
Att bevara den biologiska mångfalden är en utmaning såväl i Sverige som globalt. Genom att värna och 

återskapa viktiga livsmiljöer för växt- och djurlivet i skogs- och jordbrukslandskapet kan den biologiska 

mångfalden bevaras och öka. Tillgången till skog och mark genom allemansrätten är också en viktig 

förutsättning för friluftsliv och hälsa.  

• Förvalta den kommunägda skogen med målet att värna biologisk mångfald, samtidigt som det ska 

vara säkert och trivsamt att vistas där och skogen ska ge långsiktig avkastning. 

• Genomföra aktiva åtgärder som främjar biologisk mångfald, exempelvis sätta upp fler 

insektshotell och fladdermusholkar, bekämpa invasiva arter och skapa fler ängsplanteringar. 

Hållbart samhälle 
För att skapa mer hållbara samhällssystem krävs åtgärder kopplat till bebyggda miljöer. Användningen  

av energi, mark, vatten och andra naturresurser behöver vara resurseffektiv och miljöanpassad. För att 

ställa om till ett cirkulärt samhälle krävs ökad återanvändning och återvinning, bland annat inom bygg- 

och fastighetssektorn, samt kretslopp som är fria från farliga ämnen. Det är också viktigt att påverka 

beteenden för att skapa mer hållbara levnads- och konsumtionsmönster.  

Att skapa förutsättningar för grön infrastruktur, cirkulär ekonomi och välfungerande avfallshantering ska 

vara självklara delar i alla led av den fysiska planeringen. För Katrineholms kommun är arbetet med den 
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nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050, ett viktigt verktyg i skapandet av den hållbara staden. Utifrån 

avfallsplanen 2023-2032, som är gemensam för Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner, ska 

avfallshanteringen styras i en mer miljömässigt hållbar riktning. De kommunala verksamheterna och 

bolagen ska föregå med gott exempel genom minskat avfall och smarta och hållbara inköp av varor och 

tjänster. Målet är att förebygga uppkomst av avfall, öka återanvändning och återbruk, minska 

nedskräpning och förhindra spridning av farliga ämnen. 

• Fortsätta satsa på kommunikation med invånare och verksamhetsutövare för att engagera och 

påverka beteenden i hållbar riktning.  

• Vid exploatering och nybyggnation planlägga för gröna stråk och mer planteringar och parker. 

• Arbeta för att gröna tak och väggar anläggs på fler hus i Katrineholm för att bidra till fungerande 

ekostråk, värna pollination, hantera dagvatten och binda upp skadliga utsläpp. 

• Planera för nya och tillgängligare insamlingssystem och anläggningar för avfallshantering. 

• Ytterligare minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast. 

Livskraftiga vatten 
Övergödning och näringsläckage till sjöar och vattendrag är ett stort miljöproblem som kräver ytterligare 

åtgärder och ökad samverkan. Arbetet med de pågående sjöreningsprojekten och med kontroll av 

enskilda avlopp ska fortsätta. Det är också viktigt att skydda grundvattnet, hushålla med vattenresurserna 

och värna kvaliteten på dricksvattnet. Dagvattenhanteringen står högt på agendan och är viktig både ur 

miljösynpunkt och för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Kommunen ska 

tillsammans med näringslivet anlägga våtmarker för att fördröja och rena dagvattenflöden i staden och 

samtidigt skapa attraktiva rekreationsområden, bland annat vid Djulö.  

• Ta fram en övergripande vattenplanering utifrån vattenmyndigheternas åtgärdsprogram i 

samverkan med berörda kommuner i kommunens avrinningsområden.  

• Ta fram en ny VA-plan som grund för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen. 

• Ta tillvara slammet vid reningsverket Rosenholm i en ny rötkammare och därigenom bli 

självförsörjande på fordonsgas.  

• Utvärdera pågående sjöreningsprojekt och utreda möjligheterna att utöka insatserna till att 

omfatta fler sjöar. 

• Anlägga våtmarker för att undvika översvämningar, rena dagvatten och gynna den biologiska 

mångfalden. 

• Nyttja dagvatten för att skapa dagvattendammar/fördröjningsmagasin i boendemiljöer och 

använda dagvatten och sjövatten för bevattning där så är möjligt. 

Resultatmål 
• Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter 

• Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna 

• Ökad solelproduktion  

• Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet 

• Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk 

• Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag 
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Hållbart arbetsliv & effektiv 
organisation 
Tryggad kompetensförsörjning och god arbetsmiljö 
Personalen är den viktigaste resursen i kommunens verksamheter. Katrineholms kommun står, liksom 

kommunsektorn som helhet, inför en demografisk omställning där antalet personer i behov av välfärds-

tjänster kommer öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder. Det innebär att kommunen måste 

intensifiera arbetet med att locka och behålla medarbetare, men också med att se över och effektivisera 

arbetssätt och verksamheter. 

För att skapa ett hållbart arbetsliv och säkra kompetensförsörjningen behöver kommunen erbjuda mer 

än goda löner och rimliga arbetsvillkor. Som anställd i Katrineholms kommun är du med och bidrar till 

välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare. Alla medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga 

i utvecklingsarbetet och kunna påverka sin arbetssituation. Goda möjligheter ska finnas att utvecklas i sin 

yrkesroll och göra karriär. Heltid som norm är grunden i alla verksamheter och lika lön för lika arbete ska 

gälla oavsett kön. Kommunens lokaler ska i största möjliga mån vara tillgänglighetsanpassade.  

En förutsättning för god kvalitet i kommunens verksamheter är att medarbetarna har adekvata 

förutsättningar, utbildning och behörighet för sina arbetsuppgifter. Vid all rekrytering av personal som 

arbetar med barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ska det ställas krav på tillräckliga 

kunskaper i svenska och på att visa utdrag ur belastningsregistret. För att öka andelen behörig personal i 

kommunens verksamheter ska möjligheter finnas för medarbetare att höja och bredda sin kompetens 

genom studier. För att stärka kompetensförsörjningen ska kommunen också aktivt ge medarbetarna 

möjligheter till utveckling genom olika former av fortbildning, vidareutbildning och ledarskapsutbildning.  

Arbetet för att höja frisknärvaron för kommunens medarbetare ska intensifieras. Genom att fokusera på 

arbetsglädje, hälsa, arbetsmiljö och den kommungemensamma värdegrunden RÖTT (respekt, öppenhet, 

tydlighet, tillit) ska det höga medarbetarengagemanget bibehållas och sjukfrånvaron halveras. 

Jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsarbetet ska hållas levande och både genomsyra kommunens 

personalpolitik och sätta sin prägel på all kommunal verksamhet. 

• Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjningsplaner och bemanning och arbeta aktivt med 

kompetenshöjande insatser. 

• Samarbeta aktivt med högskolor och universitet och satsa på utbildningstjänster. 

• Se till att scheman med delade turer endast förekommer i undantagsfall när inga andra 

möjligheter finns.  

• Minimera förekomsten av hyrpersonal och timvikarier i kommunens verksamheter.  

• Tillvarata digitaliseringens möjligheter att effektivisera administrationen och se över roller och 

fördelning av administrativa arbetsuppgifter för en hållbar arbetsmiljö. 

• Utveckla det hälsofrämjande arbetet med inspiration från Hälsoåret 2022 och göra riktade 

insatser för att öka frisknärvaron, bland annat inom förskola och vård och omsorg. 

• Stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen och 

kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden. 

• Ta ett helhetsgrepp om, när och hur arbetskläder och arbetsskor ska erbjudas till kommunens 

personal.   

Effektiv och tillgänglig organisation 
Kommunen ska ha en långsiktig och trygg ekonomi med fokus på god hushållning med de gemensamma 

resurserna. För att klara det behövs ett kontinuerligt arbete med att effektivisera och anpassa de 

kommunala verksamheterna till föränderliga förutsättningar både lokalt och i omvärlden. Även den 

politiska organisationen ska effektiviseras.  
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Kommunens finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska ses över och uppdateras. 

Styrningen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet ska också stärkas och utvecklas 

på alla nivåer i organisationen för att säkerställa god kostnadskontroll och att verksamheten utvecklas i 

rätt riktning. Långsiktigheten i planeringen av verksamhet och investeringar ska förbättras. 

Samarbetet inom kommunkoncernen och med andra kommuner ska utvecklas. Organisationen ska också 

effektiviseras genom att se över arbetet med upphandling och val av driftsformer. De gemensamma 

resurserna ska användas så effektivt som möjligt, oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av 

externa utförare. För att säkra en god demokratisk kontroll över välfärden ska det finnas robusta system 

för kontroll och uppföljning av upphandlad verksamhet och annan verksamhet som utförs av externa 

utförare. Kommunen ska också arbeta aktivt med att motverka fusk och felaktiga utbetalningar. 

För att möta framtiden måste kommunen vara öppen för förändring. Ett tillåtande klimat för nytänkande 

och mod att ompröva invanda arbetssätt är nödvändigt för att skapa en effektiv och flexibel verksamhet 

som möter invånarnas behov. Genom att systematiskt utvärdera och förbättra tjänster och processer 

utifrån ett invånar- och användarperspektiv kan kommunens verksamheter både utvecklas och 

effektiviseras.  

Det ska vara enkelt för invånare och företag att ta kontakt med och få service av Katrineholms kommun. 

Att arbeta med digitalisering och ny teknik är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ska bidra till 

såväl förbättrad service och tillgänglighet som till ökad intern effektivitet. I arbetet med digitalisering ska 

kommunen samverka med andra aktörer i linje med handlingsplanen för digitalisering i Sörmland. 

Fortsatt utveckling av Kontaktcenter och kommunens webbplats ska också bidra till ökad tillgänglighet 

och service.  

• Utveckla kommunens processer för styrning, ledning och uppföljning. 

• Ta fram en långsiktig, strategisk lokalförsörjningsplan för kommunens verksamhetslokaler som 

därefter ska hållas uppdaterad. 

• Utveckla servicen till invånarna och effektivisera kommunens verksamheter genom digitalisering, 

automatisering och e-tjänster. 

Resultatmål 
• Högt medarbetarengagemang  

• Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare 

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