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Kommunplan 2019-2022
• Kommunplan 2019-2022 har tagits fram gemensamt av Socialdemokraterna och Moderaterna
och utgör den politiska majoritetens gemensamma politiska plattform för mandatperioden.

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

• Resultatmål
• Uppdrag

Ur förordet
” Syftet med kommunplanen är att visa vad vi vill åstadkomma och peka ut riktningen
för hur Katrineholm och de kommunala verksamheterna ska utvecklas under
mandatperioden. Tillsammans med Vision 2025, Katrineholm – Läge för liv & lust, och
Översiktsplan 2030 utgör kommunplanen grunden för kommunens långsiktiga
planering.
Kommunplanen är styrande för kommunens årliga övergripande plan med budget och
för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de
kommunala bolagen.
Varje år kommer resultatmålen i kommunplanen att följas upp i delårsrapporter och
årsredovisningar. Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild ordning i
mitten och slutet av mandatperioden. Kommunplanen är således ett av de viktigaste
verktygen för att säkra den politiska styrningen av de kommunala verksamheterna. ”

Halvtidsuppföljning av kommunplanen
• Innehåller en bedömning av resultatmålen och av de uppdrag som framgår
i kommunplanens textavsnitt
• Bedömningen är gjord av kommunens ledningsgrupp baserat på
kommunens årsredovisningar 2019 och 2020
• Speglar utvecklingen under hela mandatperioden (1 jan 2019 – nuläge
våren 2021)
• Totalt är det 51 resultatmål och 150 uppdrag som bedöms och
kommenteras
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Attraktiv arbetsgivare och
effektiv organisation

Fortsatt arbete med kommunplanen
• Halvtidsuppföljningen är ett viktigt underlag både
för arbetet under 2021 och inför budget 2022-2024
• Arbetet under 2021 kommer följas upp i
delårsrapport och årsredovisning 2021
• Kommunplanen i sin helhet kommer att följas upp
på motsvarande sätt som nu under 2022

Katrineholm
Läge för liv & lust

Vision 2025: I Katrineholm är lust den
drivande kraften för skapande och utveckling
– för liv, lärande och företagsamhet.
Lust är passion, vilja, ambition. Det är också
det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av
– mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser.
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för
handling och förändring.

