
PROTOKOLL

Datum, plats och tid 2020-11-16 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 08:30 – 12:30
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), 

Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), 
Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Jesper Ek (-), Ann-Charlotte Olsson (C), Carl-Magnus 
Fransson (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Marian 
Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Linda Jaktlund (S), Michael Hagberg 
(S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S), 
Fredrik Malmström (S), Mica Vemic (SD), Elsie Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Inger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L), Britt Gustafsson (SD)

Ersättare 

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski

Ordförande: Torgerd Jansson

Sekreterare: Marie Sandström Koski

Utsedd justerare: Gunilla Magnusson (S)

Underskrifter

Utsedd justerare: Björn Wahlund (L)

Justeringens plats 
och tid

2020-11-23

Paragrafer §112-  §129

Datum för anslags uppsättande: 2020-11-24 Datum för anslags nedtagande 2020-12-17

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 982880



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2020-11-16 2 (26)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 112 KS/2020:356  111

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Christoffer Öqvist (M) till 

ledamot i kommunalförbundets Sydarkiveras förbundsfullmäktige för 
tiden till och med den 14 oktober 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulrica Truedsson (S) till ersättare 
i kommunalförbundets Sydarkiveras förbundsfullmäktige för tiden till 
och med den 14 oktober 2022 .

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun blir den 1 januari 2021 förbundsmedlem i kommunalförbundet 
Sydarkivera. Med anledning av detta behöver Katrineholms kommunfullmäktige utse en 
ledamot och ersättare till Sydarkiveras förbundsfullmäktige. Den politiska majoriteten i 
Katrineholms kommun (Socialdemokraterna och Moderaterna) har nominerat 
Christoffer Öqvist (M) som ledamot och Ulrika Truedsson (S) som ersättare.

Beslutet skickas till:

Sydarkivera

Christoffer Öqvist (M)

Ulrica Truedsson (S)

Akten
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§ 113 KS/2020:255  042

Övergripande plan med budget 2021-2023 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Övergripande plan med budget 2021-2023 för Katrineholms kommun 

fastställs enligt kommunstyrelsens förslag med ändringen att 
investeringen för cirkulationsplatsen Vingåkersvägen/Oppundavägen 
tidigareläggs till 2021(vilket inkluderar konsekvensändringar).

2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift om 0,34 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift 
om 0,35 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 740 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift om 0,51 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Nämnderna ska senast i december 2020 upprätta budget- och 
planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
övergripande plan med budget.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att verkställa 
investeringar enligt investeringsbudgeten 2021 med plan för 2022-
2023. Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende 
investeringar understigande en miljon kronor. Gällande 
omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att 
verkställa investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2021 
med plan 2022-2023. 

9. Utifrån övergripande plan med budget 2021-2023, och som 
utgångspunkt för Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av 
kommunen 2021, fastställs ramen för KFAB till 244 087 tkr, med en 
uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan 
återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utöver ram ska underhåll 
motsvarande 5 000 tkr utföras som finansieras via eget kapital. 
Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna 
är inarbetade i övergripande plan med budget 2021-2023. 
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10. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att 
främst genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta 
verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i 
kommunen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ann-Charlotte Olsson (C), Mica Vemic (SD), Britt 
Gustafsson (SD), Marian Loley (KD), Jesper Ek (-), Inger Fredriksson (C), Tony 
Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP), Björn Wahlund (L), Joha Frondelius 
(KD), Elsie Egestål (SD) och Nicklas Adamsson (MP).

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder 
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2021-2023. Detta har 
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett 
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2021-2023 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. 

Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende 
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot 
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att:

 kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i 
sin hyressättning, 

 en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med 
verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till 
kommunen vid årets slut,

 en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms 
Industrihus AB, ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i 
kommunen.

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt 
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver 
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer 
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär 
med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma 
att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3 500 tkr 
till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av 
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.

I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av 
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande 
uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av övergripande 
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plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i 
samråd med berörda förvaltningar. 

Ärendet behandlades vid Cesam:s sammanträde den 26 oktober.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 143

 Skrivelse, 2020-10-22

 Övergripande plan med budget 2021-2023 med bilaga 1-5

 Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)

 Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2021-2023 

 Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för 
Katrineholms kommun 2021 med plan för 2022-2023 – Vi sätter 
välfärden först

 Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande 
plan med budget för 2021-2023

 Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med 
budget 2021-2023

 Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm 2021

 Sverigedemokraternas förslag – Budget 2021 Sverigedemokraterna 
Katrineholm Trygghet genom hela livet

 Miljöpartiet de grönas förslag – Ett hållbart Katrineholm – för långsiktig 
överlevnad inom planetens gränser, Budgetförslag för Katrineholms 
kommun 2021 med plan för 2022-2023

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Christer 
Sundqvist (M), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD), Inger Fredrikson (C), Björn Wahlund 
(L), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Johan Söderberg (S), Gunilla Magnusson 
(S), Marie-Louise Karlsson (S), Carl-Magnus Fransson (M), Jesper Ek (-), Ulrica Truedsson 
(S), Anneli Hedberg (S), Michael Hagberg (S), Mariam Yassin Mahi (S) och Christoffer 
Öqvist (M).

Förslag och yrkande

Göran Dahlström (S), Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Gunilla Magnusson (S), 
Marie-Louise Karlsson (S), Carl-Magnus Fransson (M), Ulrica Truedsson (S), Anneli 
Hedberg (S), Michael Hagberg (S), Mariam Yassin Mahi (S), Christoffer Öqvist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anneli Hedberg (S) yrkar, med instämmande av, Christer Sundqvist (M), Christoffer 
Öqvist (M), Göran Dahlström (S), Ulrica Truedsson (S), Tony Rosendahl (V) och Nicklas 
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Adamsson (MP), att investeringen för cirkulationsplatsen 
Vingåkersvägen/Oppundavägen tidigareläggs till 2021. 

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag – Budget 2021 
Sverigedemokraterna Katrineholm Trygghet genom hela livet.

Inger Fredriksson (C) och Jesper Ek (-) yrkar bifall till Centerpartiets förslag – Nytt 
ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med budget för 2021-2023.

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag – Katrineholms 
övergripande plan med budget 2021-2023.

Björn Wahlund (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm 2021.

Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag – Ett hållbart 
Katrineholm – för långsiktig överlevnad inom planetens gränser, Budgetförslag för 
Katrineholms kommun 2021 med plan för 2022-2023.

Ajournering

Överläggningen ajourneras klockan 10:00 -10:20. 

Sedan överläggningen förklarats avslutad bordlägger fullmäktige ärendets fortsatta 
hantering i avvaktande på ställningstaganden av ärendena om budgetpåverkande 
avgifter/taxor.

Beslutsgång

När förhandlingarna återupptas efter bordläggningen redogör ordförande för sitt förslag 
till propositionsordning som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer 
ordföranden proposition på Anneli Hedberg (S) med fleras ändringsyrkande och finner 
att fullmäktige godkänner detta. Därefter ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag samt vart och ett av de framförda budgetyrkandena och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och bolag

Akten
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§ 114 KS/2020:219  043

Revidering av Renhållningstaxa för Katrineholms 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Renhållningstaxa för Katrineholms 

kommun (KFS 4.03)

2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram förslag på ny renhållningstaxa för 
Katrineholms kommun. Renhållningstaxan följer branschföreningen Avfall Sveriges 
grundmall.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 136

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2020-06-24

 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB

 Renhållningstaxa

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 982880



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2020-11-16 8 (26)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 115 KS/2020:220  043

Revidering av VA-taxa för Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa för Katrineholms 

kommun (KFS 4.09).

2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram förslag på ny taxa för Vatten och Avlopp 
(VA) för Katrineholms kommun. VA-taxan följer branschföreningen Svenskt Vattens 
grundmodell. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 137

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2020-06-10

 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB

 VA-taxa

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) framför följande tilläggsyrkanden:

 Kommunstyrelsen uppdras att utreda de faktiska kostnaderna för att ansluta en 
fastighet till VA-nätet samt vilka faktorer som är kostnadsdrivande då fastigheter 
ansluts till VA-nätet.

 Lägenhetsavgiftens konstruktion utreds för att fastställa vilka merkostnader, om 
sådana finns, som Katrineholm Vatten och Avfall AB har för att ansluta och leverera 
tjänster till flerbostadshus.

 Utredningens resultat redovisas framöver i de beslutsunderlag som ligger till grund 
för revidering av framtida VA-avgifter.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning, 
som godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag som bifalls av fullmäktige. Därefter ställer ordföranden 
proposition på Tony Rosendahls (V) tilläggsyrkande och finner att fullmäktige avslår 
detta.

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 116 KS/2020:271  043

Revidering av Biblioteksavgifter i Katrineholms 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar i 

Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28).

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har inkommit med förslag till revidering av Biblioteksavgifter i 
Katrineholms kommun (KFS 4.28).

Revideringen innehåller följande förändringar:

 Faxavgifter upphör eftersom faxen försvinner.

 Höjning av kostnad per utskriven sida till 5 kronor.

 Höjning av kostnad för plastpåsar till 7 kronor styck.

 Tillkommen avgift för ej uthämtat fjärrlån om 50 kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 138

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-06

 Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 15

 Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28)

Beslutet skickas till:

Kulturnämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 982880



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2020-11-16 11 (26)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 117 KS/2020:268  043

Revidering av Hyror och avgifter i kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revideringar i Hyror 

och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11).

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2021.

3. Indexreglering av hyror och avgifter införs från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden och kulturnämnden har inkommit med förslag till revidering 
av Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11).

Revideringen innebär följande förändringar inom service- och tekniknämnden:

Sänkning av banavgift i simhallen för att bättre stämma överens med lokala föreningar 
som utnyttjar sporthallar och andra lokaler i kommunen.

Revideringen innebär följande förändringar inom kulturnämnden:

 På kulturhuset Ängeln kommer Westbergrummet att strykas eftersom 
detta inte går att hyra längre på grund av att det nyttjas av 
kontaktcenter.

 Personalkostnaden kommer också att öka från 400 respektive 500 
kronor till 500 respektive 600 kronor per timme.

Därutöver har service- och tekniknämnden inkommit med förslag om följande 
förändringar i en tilläggsklausul.

 Införande av indexreglering av hyror och avgifter för att justera 
priserna i förhållande till KPI-utvecklingen (konsumentprisindex) och 
ska återspegla det aktuella prisläget för nästkommande år och löper 
årligen. Indexregleringen träder ikraft under 2022 och baseras på 
föregående års KPI.

 Förslag om införande av klausul för ”ej listade hyror och avgifter”. 
Objekt för uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan 
kommer att prissättas och beslutas av förvaltningen internt och 
debiteras beställaren.

Under kommunledningsförvaltningens beredning har man beslutat att tillstyrka service- 
och tekniknämndens förslag om indexregleringen från och med 2022 samt att denna 
även ska gälla för taxorna från kulturnämnden så att samtliga hyror och avgifter i 
dokumentet indexregleras på liknande sätt.
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Kommunledningsförvaltningen anser inte att service- och teknikförvaltningen på egen 
hand ska kunna införa och prissätta hyror och avgifter som vanligtvis beslutas av 
kommunfullmäktige.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 139

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-06

 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar, 
2020-10-05

 Service- och tekniknämndens beslut, 2020-08-27, § 46

 Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 15

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Kulturnämnden

Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen

Akten
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§ 118 KS/2020:274  043

Revidering av Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom 

vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) i enlighet med 
upprättat förslag. 

2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av 
styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13). 

Revideringarna består av vissa redaktionella ändringar samt förtydliganden med syfte att 
det skall bli tydligare vad de olika avgifterna avser. 

Utöver detta föreslås bland annat följande ändringar:

 En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution. 
Matdistributionen har ändrat form, så alternativen kvällsmåltid och 
dessert har tagits bort.  

 En höjning av hyror för vård- och demensboenden för äldre. En post 
som rör specifikt Dufvegårdens vårdboende har lagts till. 

 En punkt som förtydligar förfarandet vid reducering av omvårdnads- 
eller måltidsavgift vid dubbla boenden har lagts till.

 Den avgift om 20 kronor/tillfälle som tidigare funnits för 
Ledsagarservice enligt SoL föreslås tas bort. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 140

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2020-08-27 § 48

 Förslag – Hyror och avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet -KFS 

 Antagen – Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet 

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden, kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen
akten 
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§ 119 KS/2020:269  043

Revidering av Avgifter för externa måltider 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till Avgifter för 

externa måltider (KFS 4.30).

2. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2021.

3. Gästpriserna avser lägstapris och kan höjas av service- och tekniknämnden 
under året om marknadsutvecklingen kräver det av konkurrensskäl.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med ett förslag till revideringar av Avgifter för 
externa måltider. 

De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch och matlåda för avhämtning för externa 
gäster och lunch för pensionärer föreslås justeras för år 2021. Detta motiveras utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 141

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12

 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2020-08-27 § 45

 Förslag – Avgifter för externa måltider

 Sammanställning - Jämförelse nuvarande pris och föreslagna priser

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 982880



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2020-11-16 15 (26)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 120 KS/2020:327  049

Metod för beräkning av borgensavgifter 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beräkningsmetod inför fastställande av 
borgensavgifter för kommunens bolag.

Sammanfattning av ärendet
Internprissättningen av ett lån samt beräkningar av borgensavgift ska ske på 
marknadsmässiga grunder och är reglerat utifrån EU- lagstiftningen avseende statsstöd 
samt Skatteverkets regler för internprissättning.  

Katrineholms kommun har borgensåtagande för tre bolag; Katrineholms fastighetsbolag 
AB (KFAB), Katrineholms industrihus AB (KIAB) och Katrineholms vatten och avfall AB 
(KVAAB). Åtagande för 2020 uppgår till totalt 2 900 miljoner kronor. Total låneskuld per 
den 31 augusti 2020 uppgår till 2 369,9 miljoner kronor. 

För att få en objektiv bedömning av kommande års borgensavgift har en extern part 
genomfört beräkningarna, utifrån en allmänt accepterad metod. Beräkningarna visar på 
behov av att differentiera och höja borgensavgiften för 2021. Höjningen innebär en 
ökning mellan 0,04 procent till 0,21 procent och utifrån upplåning 2020-08-31 motsvarar 
det cirka 2,0 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 142

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-19

 Analys Katrineholms kommun Borgensavgifter 2019

 Marginalrapport Katrineholms Fastighetsbolag AB 2020

 Marginalrapport Katrineholms Industrihus AB 2020

 Marginalrapport Katrineholm Vatten och Avfall AB 2020

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 121 KS/2020:328  103

Utbetalning av partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2021 med hälften av nedan angivet 
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna 23 mandat * 33 375 
kronor

= 767 625 kronor

Moderaterna 7 mandat * 33 375 
kronor

= 233 625 kronor

Sverigedemokraterna 6 mandat * 33 375 
kronor

= 200 250 kronor

Centerpartiet 4 mandat * 33 375 
kronor

= 133 500 kronor

Liberalerna 3 mandat * 33 375 
kronor

= 100 125 kronor

Vänsterpartiet 3 mandat * 33 375 
kronor

= 100 125 kronor

Kristdemokraterna 3 mandat * 33 375 
kronor

= 100 125 kronor

Miljöpartiet 2 mandat * 33 375 
kronor

= 66 750 kronor

Grundstöd 10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725), 4 kapitlet § 29, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
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Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid (KL 4 kapitlet § 31). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 
2021. 

KL 4 kapitel § 32 anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. 

Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till 
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning 
inom utsatt tidsperiod.

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 142

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-15

Beslutet skickas till:

Samtliga partier

Akten
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§ 122 KS/2020:12  009

Revidering Finanspolicy för Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Finanspolicy för Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Gällande (fram till 2020-06-30) Finanspolicy är i stora delar aktuell. Föreslagna 
revideringar avser förtydligande utifrån förändringar, eller ny lagstiftning inom Sverige 
eller EU. 

Följande revideringar föreslås

Avsitt 1:3

Tillägg om hur ofta policyn bör revideras.

Avsnitt 4:1

 Landsting till Region
 Tillägg utifrån tillsynsansvar inom EU

Avsnitt 5:1

 Förtydligande målformulering kring värdeökning.
 Byte från KPI till Stibor som mätinstrument.

Avsnitt 5:2

Förändringa av tillåtna tillgångsslag som portföljens kan placeras i.

Avsnitt 5:3

Förtydliganden och uppdatering kring etisk hänsyn

Avsnitt 6

Tillägg om hur borgensavgift tas ut.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 145

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-07-30

 Förslag Finanspolicy Katrineholms kommun

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi- och upphandlingsavdelningen, akten
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§ 123 KS/2020:221  450

Revidering av Renhållningsordning för Katrineholms 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Renhållningsordning 

(föreskrifter om avfallshantering) inom Katrineholms kommun (KFS 2.02).

2. Reviderad renhållningsordning träder i kraft 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt 15 kapitlet § 41 miljöbalken finnas en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och är 
kommunens styrande dokument när det gäller avfall och återvinning. 
Renhållningsordningen består av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt 
kommunens avfallsplan. Föreskrifter om avfallshantering innehåller bestämmelser om 
insamling och hantering av hushållsavfall. Avfallsplanen är ett verktyg för att styra, 
utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.

Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram en revidering av renhållningsordning - 
förskifter om avfallshantering. Detta för att renhållningsordningen ska stämma överens 
med gällande lagstiftning samt den nya renhållningstaxan som träder i kraft den första 
januari 2021.

Revideringen har tagits fram i samråd med berörda tjänstemän från delägande 
kommuner Katrineholm, Flen och Vingåker.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 146

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23

 Protokoll Katrineholms Vatten och Avlopp AB, 2019-09-18

 Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB, 2019-09-10

 Förslag till Föreskrifter om avfallshantering inklusive bilagor

 Nuvarande föreskifter om avfallshantering med kommentarer om 
ändringar

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 124 KS/2020:222  340

Revidering av Allmänna bestämmelser för användandet 
av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av Allmänna bestämmelser 

för användandet av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar samt information till fastighetsägare (ABVA) (KFS 3.01).

2. Revideringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna 
VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA) 
reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra.

Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram en revidering av bestämmelserna för att de 
behöver stämma överens med den nya VA-taxan som träder i kraft den första januari 
2021.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 147

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-23

 Protokoll Katrineholms Vatten och Avlopp AB, 2019-09-18

 Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB, 2019-09-10

 Förslag till Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information 
till fastighetsägare (ABVA)

 Nuvarande ABVA med kommentarer om ändringar 

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 125 KS/2020:223  334

Godkännande av större investeringar i VA-ledningar 
från Katrineholm till Julita 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investering upp till 80 miljoner kronor för 
investering för byggande av överföringsledningar för vatten och spillvatten från 
Katrineholm till Julita.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Bolaget begär av kommunfullmäktige godkännande av investering för byggande av 
överföringsledningar för vatten och spillvatten från Katrineholm till Julita.

I underlaget från Sörmland Vatten har man inte kunnat ge ett exakt besked på vad 
investeringen kostar, man beräknar att det kommer kosta mellan 70-110 miljoner 
kronor. 

Investeringen ska finansieras via höjda avgifter i VA-taxan. VA-taxan föreslå höjas med 9 
procent, där 80 miljoner av det ökade intäkterna är budgeterade att finansiera följande 
investering. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 148

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-02

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2020-02-26

 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall, AB 2020-02-11

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 126 KS/2020:227  334

Godkännande av investering - ny rötkammare vid 
Rosenholm 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökad investering med 90 miljoner kronor 
(totalt 160 miljoner kronor) av ny rötkammare vid Rosenholm.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2020 att godkänna investering av ny 
rötkammare vid Rosenholm. Investeringen beräknades kosta 70 miljoner kronor och 
genomföras under 2019-2020.

Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Den nya totala kostnaden uppgår till 160 miljoner 
kronor vilket innebär en utökad investeringsram om 90 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 149

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-04

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2020-06-24

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen

Akten
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§ 127 KS/2020:307  049

Införande av kommunalt bostadstillägg för personer 
med funktionsnedsättning 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokument Regler för kommunalt 

bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden fick i Övergripande plan med budget 2020–2022 i uppdrag 
att se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området 
funktionsstöd. Ett styrdokument med regler för kommunalt bostadstillägg har tagits 
fram av vård- och omsorgsförvaltningen.

Kostnaden för införande av bostadstillägget beräknas uppgå till cirka 100 0000 kronor 
under 2021 och öka upp till cirka 380 000 kronor år 2023. Finansieringen sker inom vård- 
och omsorgsnämndens budgetram. 

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2020-10-28, § 150

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-19

 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2020-09-24, § 59 

 Förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning

 Utredning om införande av kommunalt bostadstillägg för personer 
med funktionsnedsättning

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Akten
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§ 128 KS/2020:362  800

Fråga om aktivitet för Julita gård 

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får framställas. 

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C) har inlämnat en fråga riktad till kommunstyrelsens ordförande 
gällande aktivitet för Julita gård. Följande fråga framställs:

”Vad gör Katrineholms kommun för att Nordiska Muséet ska ompröva sitt beslut om 
turistverksamheten på Julita gård?”

Ärendets handlingar 
 Fråga om aktivitet för Julita gård, 2020-11-10

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Göran 
Dahlström (S).

Göran Dahlström (S) besvarar frågan muntligen.

Överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 129   

Meddelande 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - tredje kvartalet 2020

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för 
tredje kvartalet 2020.

2. Till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som är äldre än tre månader.

För tredje kvartalet 2020 finns två (2) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2020

1. Vård- och omsorgsnämndens ordförande beslutar på nämndens 
vägnar att godkänna rapport av ej verkställda gynnande nämndbeslut 
för tredje kvartalet 2020.

2. Nedanstående statistikrapport godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Vid tredje kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut

Äldreomsorg - SoL Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Samtliga har tackat nej till varsitt 
erbjudande.

7 (6 kvinnor, 1 man)

Dagverksamhet
Upplysning: 7 personer har inte kunnat erbjudas 
plats på dagverksamhet pga. covid-19. 43 
personer har fått insatsen avbruten pga. covid-19 
då dagverksamheterna är placerade i anslutning 
till särskilda boenden och besöksförbud infördes.

50 (34 kvinnor, 16 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Avbrott pga. hälsoskäl eller eget 
initiativ.

5 män
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Hemtjänst
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. covid-19. 
Vid rapporteringstillfället var 2 beslut 
verkställda.11 personer (7 kvinnor, 4 män) har 
själva begärt att insatsen ska avslutats.

17 (11 kvinnor, 6 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning – 
LSS

Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna 
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut 
(kvinna) verkställt.
1 man har tackat nej till 2 erbjudanden och vill 
vänta på ny gruppbostad som planeras vara 
färdigställd 2021. 1 man har skrivit kontakt 2019-
03-15 men ännu inte flyttat in. 1 kvinna har 
erbjudits plats under maj men ej svarat trots flera 
påminnelser varför platsen gick till en annan. 
Hon har nu erbjudits annan plats.

6 (3 kvinnor, 3 män)

Biträde av kontaktperson 3 (2 kvinna, 1 man)

Daglig verksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. covid-19. 
Vid rapporteringstillfället var 3 beslut (män) 
verkställda. Övriga har valt att tacka nej bland 
annat på grund av hälsoskäl och covid-19.

21 (9 kvinnor, 12 män)

Korttidsvistelse utanför hemmet
Avbrott i verkställighet. Den enskilde har på eget 
initiativ gjort uppehåll i insatsen.

1 kvinna

Övrigt

Kommunfullmäktige framför under sammanträdet födelsedagsgratulationer till 
kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).
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