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Innehållsförteckning
§ 126 Kommunstyrelsens verksamhetsområde

§ 127 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

§ 128 Avgifter för externa måltider

§ 129 Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer

§ 130 Revidering av styrdokumentet Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxan) 
KFS 4.22

§ 131  Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS nr 4.13)

§ 132 Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14

§ 133 Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken

§ 134 Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn av vissa receptfria läkemedel, 
folköl, tobak och liknande produkter

§ 135 VA-taxa för Katrineholms kommun 2023

§ 136 Renhållningstaxa för Katrineholms kommun 2023

§ 137 Övergripande plan med budget 2023-2025

§ 138 Revidering - Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun

§ 139 Reglemente för Överförmyndarnämnden

§ 140 Revidering av reglemente för
gemensamma patientnämnden

§ 141 Förlängning av styrdokumentet Regler för kommunalt bostadstillägg för 
personer med funktionsnedsättning

§ 142 Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms 
kommun

§ 143 Upphörande av styrdokument - Anvisning för Katrineholms kommuns 
webbplats

§ 144 Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och Vingåkers 
kommun - Viadidakt

§ 145 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR)

§ 146 Svar på motion om koldioxidbudget

§ 147 Svar på motion om fritidscheck för barn och ungdomar
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§ 148 Svar på motion om Fria bussresor för personer över 65 år

§ 149 Remiss - Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

§ 150 Remiss - Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 
äldre personer (SOU 2022:41)

§ 151 Borgerlig begravningsförrättare

§ 152 Föreningsbidrag

§ 153 Anmälan om delegationsbeslut

§ 154 Meddelanden
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§ 126

Kommunstyrelsens verksamhetsområde
Näringslivsrankingen

Samhällsbyggnadschef Magnus Runesson informerar om senaste näringslivsrankingen 
och företagsklimatet i kommunen. Under kommande mandatperiod kommer 
kommunen arbeta vidare med att bland annat förbättra kommunens service och att 
utbildning ska leda till jobb. 

Näringslivshändelse

Samhällsbyggnadschef Magnus Runesson informerar om senaste 
näringslivshändelserna. Arbetet med dagvattenparken i Djulö tillsammans med Amazon 
fortskrider. Inkomna förfrågningar om etablering vid Lövåsen. 

Digital tvilling

Samhällsbyggnadschef Magnus Runesson och digitaliseringschef Andreas Peterzén 
informerar om digital tvilling – en 3-dimensionell kopia av den fysiska kommunen. I 
systemet kan man simulera händelser och mata in olika typer av information för att 
genomföra beräkningar.

Styrdokument

Utredare Emma Fälth informerar om kommunens arbete med styrdokument. 
Ledningsgruppen har antagit ett processtödsunderlag som tydliggör definitioner av 
dokumentnamn och på vilken beslutsnivå styrdokument ska fattas.

Styrel

Säkerhetschef Tobias Plantin informerar om kommunens arbete med styrel och hur 
kommunen påverkas av eventuell elbortkoppling. Kommunen planerar utifrån sitt 
geografiska områdesansvar och prioritering av samhällsviktig verksamhet. 

Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S), Nicklas Adamsson (MP), Inger 
Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Christer Sundqvist (M), Thomas 
Selig (V), Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter (C), Cecilia Björk (S) samt säkerhetschef 
Tobias Plantin, samhällsbyggnadschef Magnus Runesson, digitaliseringschef Andreas 
Peterzén, utredare Emma Fälth, ekonomichef Susanne Sandlund och controller Anna 
Marnell.
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§ 127 KS/2022:233

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta hyror och avgifter i kommunens lokaler och 

fritidsanläggningar – KFS 4.11.

2. Vidare beslutar kommunfullmäktige att indexregleringen av den aktuella taxan 
pausas under 2023.

3. De nya hyrorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden och kulturnämnden har inkommit med förslag på hyror och 
avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar. I förslaget har den uttalade 
modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och 
ungdomsverksamhet samt övrig lokal föreningsverksamhet förstärkts. Det föreslås en 
differentierad prissättning, där kostnaden för att hyra en lokal för repetition blir lägre 
jämfört med kostnaden för att hyra samma lokal för föreställning. Det föreslås även en 
reducerad prissättning för pensionärer och pensionärsföreningar vad gäller boule, 
tennis och simning.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om en indexreglering av de hyror och 
avgifter som ingår i taxan KFS 4.11 ”Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar” (KF 2020-11-16, § 117). Utifrån detta ska det förslag till nya avgifter 
som service- och tekniknämnden och kulturnämnden fastställt inför 2023 indexregleras 
utifrån KPI vid årsskiftet 2022/2023. Ökningen av KPI är dock för närvarande den högsta 
sedan 1990. Kommunledningsförvaltningens bedömning är därför att en prisökning 
motsvarande KPI inte är möjlig att genomföra inför 2023 och föreslår att 
indexregleringen av den aktuella taxan pausas under ett år, det vill säga under 2023.

 Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13

 Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 128 KS/2022:232

Avgifter för externa måltider 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter för externa måltider – KFS 4.30.

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2023.

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 på nya avgifter för externa 
måltider. De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch, matlåda för externa gäster 
samt frukost och lunch för pensionärer har justerats för år 2023 och motiveras utifrån 
en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om 
självkostnadspris.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13

 Förslag - Avgifter för externa måltider (KFS 4.30) (de föreslagna nya priserna 
redovisas i vit text mot lila bakgrund)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius 
(KD) och Johan Söderberg (S).

 Förslag och yrkanden

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) att gästpriserna 
avser lägstapris och kan höjas av service- och tekniknämnden under året om 
marknadsutvecklingen kräver det av konkurrensskäl.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han 
finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut med Inger Fredrikssons (C) 
tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1480211



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-10-26 7 (44)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 129 KS/2022:305

Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Taxa för bygg- och miljönämndens 
tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2022 att bygg- och miljönämnden ska ansvara för 
kommunens tillsyn enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Enligt lagen får 
avgift tas ut för tillstånd och tillsyn. 

Bygg- och miljönämnden har översänt ett förslag till taxa för denna tillsyn. Avgift för 
tillsyn föreslås tas ut i efterhand för nedlagd handläggningstid. Timavgiftens storlek blir 
densamma som i taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-23

 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2022-09-14 § 84

 Förslag - Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 130 KS/2018:223

Revidering av styrdokumentet Avgifter inom vård och 
omsorg (maxtaxan) KFS 4.22 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom vård och 
omsorg (maxtaxa) KFS 4.22, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag samt att 
avgifterna börjar gälla retroaktivt från den 1 augusti 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18:e juni 2018 bland annat om att förslaget till 
revideringar av styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorg (KFS 4.22) skulle 
återremitteras för att klargöra konsekvenserna av förändringarna i dokumentet vilket 
skulle samordnas med utredningen av regler för hyressättning. 

Den 24 september 2020 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att införa en ny 
modell för hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vid genomgång av 
styrdokumentet Avgifter inom vård och omsorg (KFS 4.22) i samband med den nya 
hyressättningen konstaterades att revideringen inte längre var nödvändigt. Detta har 
dock inte återrapporterats till kommunfullmäktige. Den 29 september beslutade vård- 
och omsorgsnämnden att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
revidera styrdokumentet KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) i enlighet 
med vård- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från den 1 augusti 2022.

Då Riksdagen den 22 juni 2022 beslutade om nytt minibelopp finns även behov av en 
förändring av det minimibelopp som anges i styrdokumentet. För att inte behöva 
revidera i det kommunala avgiftsdokumentet varje gång det beslutas om nytt 
minimibelopp, föreslår vård- och omsorgsnämnden att avgiftsdokumentet endast 
hänvisar till Socialstyrelsens årliga utskick av meddelandeblad i enlighet med 8 kap. 7 § i 
socialtjänstlagen.

Styrdokumentet kommer efter antagande att skrivas i en annan mall så att den följer 
den nu gällande grafiska profilen. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-04

 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2022-09-29, § 79

 Förslag till revidering av KFS 4.22 Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl, 
Christer Sundqvist (M) och Joha Frondelius (KD).
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Förslag och yrkanden

Johan Söderberg (S) yrkar att beslutet gäller retroaktivt från den 1 augusti 2022.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på föreliggande förslag till beslut med ordförandes ändringsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut med Johan Söderbergs (S) 
ändringsyrkande.

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 131 KS/2022:292

 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet (KFS nr 4.13) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna gällande Avgifter inom vård- 

och omsorgsnämndens verksamhet – KFS 4.13.

2. Revideringarna börja gälla från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 25 augusti 2022 § 60 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det förslag till revideringar av avgifter 
inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet som vård- och omsorgsförvaltning tagit 
fram.

Förslaget innebär en höjning av avgifterna för måltider och matdistribution utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris. 
Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning föreslås även de höjas utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris. 
När det gäller måltidsavgifter vid korttidstillsyn föreslås samma avgifter som vid 
måltidsavgifter vid korttidsvistelse.

Höjningen av hyrorna utgår från den årliga hyreshöjningen. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13

 Förslag - Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (de föreslagna nya 
priserna redovisas i vit text mot lila bakgrund)

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2022-08-25 § 60

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 132 KS/2022:293

Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna gällande Färdtjänsttaxa för 

Katrineholms kommun, KFS 4.14.

2. Revideringarna börja gälla från den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 25 augusti 2022 § 61 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det förslag till revideringar av 
Färdtjänsttaxan som vård- och omsorgsförvaltning tagit fram.

Revideringarna består av en höjning av milpriset vid resor över 30 kilometer in i annan 
kommun från 30 kronor till 40 kronor. Denna höjningen motiveras av ökade kostnader 
och för att harmonisera prissättningen med andra kommuner i länet.

Vidare föreslogs en ändring av texten under avsnittet Zon enligt nedan.

 Punkt 1 ändrades till: Mindre än 6 kilometer, 

 Punkt 2 ändrades till: 6 - 11 kilometer,

 Punkt 3 ändrades till: Mer än 11 kilometer - kommungränsen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-04

 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-08-25 § 61

 Förslag – Färdtjänsttaxa Katrineholms kommun, KFS 4.14

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 133 KS/2022:319

Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bslutar att anta reviderat förslag till taxebilaga 1 och 2 till Taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken med mera att gälla från 1 
januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Av Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår bland 
annat vilka verksamheter som, till skydd mot olägenhet för människors hälsa, inte får 
bedrivas utan att först anmälas till kommunen. Den 1 juli 2021 har en ändring i § 38 
införts som innebär att fler yrkesmässiga verksamheter med skärande eller stickande 
verktyg omfattas av anmälningsplikt till kommunen. Samtidigt har också tillsynen över 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionbehandlingar flyttats över till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Taxebilaga 1 och 2 till Taxa för bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken har uppdaterats med anledning av 
förändringarna. I taxebilaga 1 har också några redaktionella förändringar gjorts. Endast 
berörd avdelning av taxebilaga 2 bifogas ärendets handlingar (sista två sidorna i bilagan). 
Hela taxan finns på kommunens hemsida.

Förslaget till de reviderade taxebilagorna 1 och 2 togs upp på bygg- och miljönämndens 
sammanträde den 22 september 2021 men på grund av att ärendet aldrig expedierades 
till kommunstyrelsen, antogs de aldrig. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10

 Protokollsutdrag bygg- och miljönämndens protokoll 2021-09-22, § 96 (med 
tjänsteskrivelse)

 Taxebilaga 1 

 Utdrag ur taxebilaga 2

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 134 KS/2022:318

Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn av vissa 
receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande 
produkter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel, 

folköl, tobak och liknande produkter.
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2023. 
3. Beslutet innebär att Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel (KFS 4-16) och Taxa för bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter samt 
Alkohollagen (KFS 4-21) ersätts.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 augusti i år trädde en ny lag i kraft, Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. Bygg- och miljönämnden har föreslagit kommunfullmäktige att 
nämnden ska ges tillsynsansvaret enligt lagen eftersom nämnden redan har 
tillsynsansvaret för bland annat lagen om tobak och liknande produkter.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny taxa som är en 
sammanslagning av nämndens taxa för tillsynen enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel och den taxa som reglerar nämndens tillsyn enligt lagen om tobak 
och liknande produkter samt Alkohollagen, kompletterad med den nya lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter. 

Skälet till sammanläggningen av de olika taxorna är att i många fall saluhåller 
verksamhetsutövare olika produkter som berör ett flertal av lagstiftningarna och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har möjlighet att samordna viss tillsyn. En gemensam 
taxa ger då möjlighet till reducering av tillsynsavgiften när tillsynen kan samordnas. 

Timavgiften enligt taxan knyts till miljöbalkstaxan (KFS 4-02) och behöver därför inte 
beräknas och indexuppräknas separat.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10

 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2022-09-14, § 86

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-31

 Förslag taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn av vissa receptfria läkemedel etc. 

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 135 KS/2022:336

VA-taxa för Katrineholms kommun 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa för Katrineholms kommun (KFS 4.09).
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). 
Reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har tagit fram förslag på ny VA-taxa för 2023. 
På grund av ökade kostnader för el, bränsle och kemikalier samt stora investerings- och 
underhållsbehov föreslås taxan höjas jämfört med nuvarande taxa.

Förslaget innebär att taxan höjs med cirka 10 procent, vilket motsvarar en 
kostnadsökning på 46 kr per månad/lägenhet för ett flerbostadshus och 71 kr per 
månad för ett enbostadshus enligt bolagets kostnadsberäkningar.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11

 Protokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB 2022-09-13

 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB

 Förslag – Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Karlsson (S), 
Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Christer Sundqvist 
(M).

Förslag och yrkanden

Tony Karlsson (S) yrkar på en redaktionell ändring att det förtydligas att 
kostnadsökningen för flerbostadshus avser per lägenhet.

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Joha 
Frondelius (KD) på avslag med motiveringen att bolaget inte redogjort för ändringarna 
vid ett kommunstyrelsesammanträde inför beslutet.

Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång
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Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han 
finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut med Tony Karlssons (S) 
redaktionella ändring.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 136 KS/2022:337

Renhållningstaxa för Katrineholms kommun 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta renhållningstaxa för Katrineholms kommun 

(KFS 4.03).
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). 
Reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har tagit fram förslag på ny renhållningstaxa 
för 2023. På grund av ökade kostnader för bland annat utsläppsrätter, höjd 
förbränningsskatt och ökade entreprenadpriser föreslås taxan höjas jämfört med 
nuvarande taxa.

Förslaget innebär att taxan höjs med cirka 18 procent, vilket motsvarar en 
kostnadsökning på 23 kr per månad för en lägenhet och 36 kr per månad för ett 
enbostadshus enligt bolagets kostnadsberäkningar.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11

 Protokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB 2022-09-13

 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB

 Förslag – Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet 
i Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson 
(C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkanden

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Joha 
Frondelius (KD) på avslag med motiveringen att bolaget inte redogjort för ändringarna 
vid ett kommunstyrelsesammanträde inför beslutet.

Beslutsgång
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Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han 
finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 137 KS/2022:231

Övergripande plan med budget 2023-2025 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Övergripande plan med budget 2023-2025 för Katrineholms kommun 
fastställs enligt upprättat förslag.

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 0,45 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 0,23 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 863 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift om 0,71 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Nämnderna ska senast i februari 2023 upprätta budget- och 
planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
övergripande plan med budget samt kommunplan 2023-2026.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2023 med plan för 2024-2025. 
Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende 
investeringar understigande en miljon kronor. Gällande 
omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

8. Ramjusteringar mellan nämnder får göras under löpande budgetår 
avseende följande:

 Budgetramar avseende kapitaltjänstkostnader justeras efter utfall 
mellan nämnderna i samband med tertial-, delår- och årsbokslut.

 Budgetramar avseende nya lokaler flyttas från finansen till berörda  
nämnder i samband med att lokalerna tillträds. 

 Budgetramar avseende hyror för tomställda lokaler flyttas från 
berörda nämnder till kommunstyrelsen i samband med att de 
tomställs.

 Budgetramar avseende kapitaltjänstkostnader justeras efter utfall mellan nämnderna i samband med tertial-, delår- och årsbokslut.

 Budgetramar avseende nya lokaler flyttas från finansen till berörda  nämnder i samband med att lokalerna tillträds. 

 Budgetramar avseende hyror för tomställda lokaler flyttas från berörda nämnder till kommunstyrelsen i samband med att de tomställs.
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9. Möjligheten att använda medel som i samband med tidigare 
årsbokslut reserverats för tillväxtfrämjande åtgärder tas bort från och 
med 2023. 

10. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att 
verkställa investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2023 
med plan 2024-2025. 

11. Utifrån övergripande plan med budget 2023-2025, och som 
utgångspunkt för Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av 
kommunen 2023, fastställs ramen för KFAB inom affärsområde 
kommunfastigheter till 314 752 tkr, med en uttalad målsättning att 
utföra en effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan återlämnas vid årets slut. 
Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna 
är inarbetade i övergripande plan med budget 2023-2025. 

12. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att 
främst genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta 
verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i 
kommunen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Reservera medel från integrationsfonden under 2023 för följande 
ändamål:

 Omställningskostnader bildningsnämnden: 13 mnkr
 Utbildningstjänster: 1 mnkr
 Yrkesvux: 2,14 mnkr
 Reserv habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir): 2 mnkr
 Reserv sommarlovsaktiviteter (om statsbidrag uteblir): 1 mnkr

2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens 
övergripande uppföljning under 2023:

 Kvalitetsdialoger med varje nämnd
 Samhällsekonomins utveckling och påverkan på kommunens 

förutsättningar
 Uppföljning av riktade insatser för ökad trygghet och säkerhet 

med fokus på barn och unga

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredrikssons (C) yrkande reserverar sig Inger 
Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). Reservationen redovisas som bilaga D.

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). 
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Mica Vemic (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder 
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2023-2025. Detta har 
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett 
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2023-2025 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. 

I samband med årsredovisningarna för åren 2010 till 2015 har kommunen reserverat 
medel för särskilda framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. 
Dessa medel belastar resultatet när de används och möjligheten föreslås därför tas bort.

Kommunens ekonomiska förutsättningar och behovet av kostnadskontroll i 
verksamheterna återspeglas även i förväntningarna 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 minskade hyreskostnader 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 enlighet med kommunens styrsystem genomförs, som ett led i utövandet av 
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Vilket eller vilka 
områden som ska vara föremål för den övergripande uppföljningen under kommande år 
fastställs av kommunstyrelsen i samband med beredningen av övergripande plan med 
budget. Kommundirektören beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i samråd 
med berörda förvaltningar. 

Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 19 oktober 
2022. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 24 oktober. 
Protokoll utskickas därför senare.
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Ärendets handlingar
 Ordförandeförslag, 2022-10-20

 Övergripande plan med budget 2023-2025 med bilaga 1-3

 Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)

 Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2023-2025 
(finns tillgängligt i akten)

 Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2023 med 
plan 2024-2025

 Centerpartiets förslag till övergripande plan med budget och plan för 
2024-2025

 Kristdemokraternas förslag  till Katrineholms övergripande plan med 
budget 2023-2025

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson 
(C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP) samt controller 
Anna Marnell, ekonomichef Susanne Sandlund, kommundirektör Sari Eriksson och 
controller Elin Sollenborn.

Förslag och yrkanden

Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag.

Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut och respektive yrkande. 
Han finner att styrelsen biträder ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 138 KS/2022:358

Revidering - Lokala ordningsföreskrifter för 
Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av lokala ordningsföreskrifter för 

Katrineholms kommun.
2. Ärendet översänds till Länsstyrelsen Södermanland för fastställande.
3. Beslutet börjar gälla från och med den 31 december 2022 eller vid länsstyrelsens 

fastställande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). 
Reservationen redovisas som bilaga E.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har inkommit med förslag på revidering av kommunens 
lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Revideringen består av följande:

 Tillägg av badplatsen Klubbetorp (Björkvik) i § 3 (områden som ska jämställas med 
offentlig plats).

 Ändring av hänvisning från Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark 
till Regler för grävning och återställande på kommunal mark i § 6.

Polismyndigheten har inkommit med önskemål om att, vid särskilda platser i centrala 
Katrineholm, ta bort undantag för tillstånd vid användning av fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor under nyårsafton (§ 22). 

De nya ordningsföreskrifterna föreslås träda ikraft den 31 december 2022, men kan 
komma att fastställas senare då länsstyrelsen kan förlänga prövotiden upp till 2 
månader. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-10

 Service- och tekniknämndens beslut § 49 2022-09-29

 Polismyndighetens skrivelse 2022-10-21

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Victoria Barrsäter 
(C), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP).

Förslag och yrkanden
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Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C) och Joha 
Frondelius (KD), att följande mening under rubriken Insamling av pengar § 12 stryks ur 
dokumentet: Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av 
bilaga 4 och 5.

Johan Söderberg (S) yrkar avslag på Tony Rosendahls (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Han 
finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akt
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§ 139 KS/2022:299

Reglemente för Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för överförmyndarnämnden. 
Reglementet börjar att gälla den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 att inrätta en överförmyndarnämnd 
(§ 145) från den 1 januari 2023. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att bl a ta 
fram förslag till reglemente och delegationsordning.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13

 Förslag - Reglemente för Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 140 KS/2022:332

Revidering av reglemente för
gemensamma patientnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland har tagit fram en revidering av reglementet för gemensamma 
patientnämnden. Ändringen består i att antal sammanträden för nämndens 
arbetsutskott ändras från minst 6 stycken till minst 4 stycken per år.

Det nya reglementet träder i kraft den 1 januari 2023.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10

 Protokollsutdrag gemensamma patientnämnden § 14 2022-09-08

 Förslag – Reglemente gemensamma patientnämnden

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 141 KS/2022:356

Förlängning av styrdokumentet Regler för kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga styrdokumentet Regler för kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning till och med 2026-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2021 infördes kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning (KBF) inom vård- och omsorgsförvaltningen. Bostadstillägget gäller 
för resterande del av mandatperioden 2021-2022 och ska följas upp inom 
giltighetstiden. I uppföljningen är det även viktigt att följa upp KBF ur ett 
jämställdhetsperspektiv för att se vem som får vad av kommunens resurser, på vilka 
villkor och varför. Detta kan leda till behov av att göra förändringar i utformning av 
riktlinjer och regler kring KBF. 

Vård- och omsorgsnämnden har genomfört en uppföljning av KBF och föreslår 
kommunfullmäktige att styrdokumentet ska gälla tills vidare. Vid förlängningen föreslås 
en redaktionell ändring av ordet ”minibelopp” till den korrekta termen ”minimibelopp”. 

Enligt kommunens regler för styrdokument ska alla styrdokument ha en giltighetstid. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att styrdokumentet får en förläng giltighetstids 
till och med den 31 december 2026. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10

 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 78 2022-09-29

 Förslag – Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1480211



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-10-26 27 (44)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 142 KS/2022:393

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
i Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta den föreslagna revideringen av Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har inrättat en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna regleras i 
kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, §2 Resultatutjämningsreserv.

Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under 
vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. 
RUR är avsedd för att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över 
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. RUR ger kommunen 
möjlighet att reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle.

Det är kommunfullmäktige som förfogar över RUR och beslutar när medel ska användas, 
eller tillföras fonden. Kommunfullmäktige fastställer i samband med årsredovisning att 
reservering till, eller uttag från RUR ska ske och till vilket belopp.

I gällande riktlinjer är det två kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna ta beslut om 
att disponera ur RUR. Dessa kriterier baseras på att förändringen av årets underliggande 
skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga samt att balanskravsresultatet ska 
vara negativt.

Förvaltningen föreslår med bakgrund av de osäkerhetsfaktorer som råder inför 
kommande år med prisökningar som följd, ändring av vilka kriterier som ska vara 
uppfyllda när disponering av RUR kan ske. Ändringen innebär att två att tre kriterier ska 
vara uppfyllda och ett tredje kriterium är att förändring av årets reala skatteunderlag ska 
understiga den genomsnittliga. Realt skatteunderlag baseras på underliggande 
skatteunderlag men tar också hänsyn till de prisförändringar som antas för kommuners 
och regioners kostnader kommande år.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-20

 Förslag -Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms 
kommun

 Antagen - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun 
Katrineholms kommun - Rapport

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 143 KS/2022:342

Upphörande av styrdokument - Anvisning för 
Katrineholms kommuns webbplats 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Anvisning för Katrineholms kommuns 
webbplats upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Efter en översyn av styrdokumentet anvisning av Katrineholms kommuns webbplats har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande. Anvisningarna består dels av beskrivningar av till 
exempel den internationella standarden för tillgänglighet och GDPR, men beskriver även 
hur organisationen och ansvarsfördelningen gällande kommunens webbplatser ser ut.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att styrdokumentet kan upphöra att gälla och 
att det i stället görs om till ett stödjande dokument i form av ett tjänstemannaunderlag 
som stöd för hur vi arbetar med Katrineholms kommuns webbplats. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-03

 Antaget styrdokument - Reviderat anvisningsdokument KF 2019-10-21 § 155.pdf 
(katrineholm.se)

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 144 KS/2022:363

Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och 
Vingåkers kommun - Viadidakt 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att säga upp avtalet om samverkan i gemensam 

nämnd mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun Viadidakt.

2. Kommunstyrelsen uppdras att för kommunens räkning vidta nödvändiga åtgärder 
för uppsägning av avtalet.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). Reservationen redovisas som bilaga F.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för vuxenutbildning 
och arbetsmarknad, Viadidakt. 

I kommunallagen 9 kap 22 § anges en gemensam nämnds uppgifter ska närmare 
preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och regionerna. Med 
anledning av detta, tecknades ett avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt) 
som reviderades i november månad 2018. Avtalet löper tillsvidare. Om avtalet ska sägas 
upp ska detta ske skriftligen och det upphör senast 24 månader efter uppsägningen 
kommit den andra parten tillhanda. Enligt 20 § i avtalet kan parterna komma överens 
om kortare uppsägningstid. Vidare står det att vid avveckling av den gemensamma 
nämnden ska särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta 
samt angående den ekonomiska regleringen mellan parterna.

Katrineholms kommun väljer nu att säga upp avtalet om samverkan i gemensam nämnd. 
Verksamheterna kommer fortsättningsvis att bedrivas i egen regi.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD), Johan Söderberg (S) och Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkanden

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), avslag till 
föreliggande förslag.
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Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Han 
finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 145 KS/2022:353

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten från Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 2022 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2022. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2022.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 
2022 - 31 augusti 2022 är minus 923 tkr och prognostiserat utfall per helår är minus 1 
000 tkr.

Början på året påverkades fortfarande av den pågående pandemin och det har varit en 
process att få igång utbildnings- och tillsynsverksamheten igen, de delar av 
verksamheten som låg i stort sett helt nere under hela pandemin. Under året har VSR 
påverkats ekonomiskt av ökade priser på framförallt drivmedel, men även av långa 
leveranstider av material. Detta påverkar även planerade investeringar som riskerar att 
försenas ytterligare.

Prognos för året är att varken de finansiella målen eller verksamhetsmålen kommer att 
uppnås till fullo, även om måluppfyllelsen kommer att bli högre än föregående år. 

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-04

 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022-09-28, § 
28 

 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2022

 Utlåtande avseende delårsrapport 2022, Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av delårsrapport 2022-10-07, Västra Sörmlands Räddningstjänst – PWC

 Västra Sörmlands Räddningstjänst - Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

Beslutet skickas till: 

Akten
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§ 146 KS/2021:292

Svar på motion om koldioxidbudget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
bygg- och miljönämndens beslut.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD).

Reservationen redovisas som bilaga G.

Särskilt yttrande

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
De särskilda yttrandena redovisas som bilaga H.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johanson (V) och Thomas Selig (V) har inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige den 31 september 2021 som utmynnar i yrkandet:

”Att kommunfullmäktige beslutar att snarast låta utarbeta en koldioxidbudget för 
Katrineholms Kommun. där det yrkas att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget.”

Motionen remitterades till bygg- och miljönämnden som hanterade ärendet på sitt 
sammanträde 2022-10-19.

Ärendets handlingar
 Ordförandeförslag 2022-10-18

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-20

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-10-19

 Tjänsteskrivelse bygg- och miljönämnden, 2022-09-20

 Motion om koldioxidbudget

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD), Johan Söderberg (S), Victoria Barrsäter (C), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson 
(C) och Nicklas Adamsson (MP).

Förslag och yrkanden
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Johan Söderberg (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad och återtar därmed 
förslaget i utskickat beslut.

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), i första hand att 
motionen ska bordläggas, i andra hand bifall till motionen.

Christer Sundqvist (M) yrkar att motionen ska avgöras idag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att han avser att första ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller bordläggas. Finner han att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag 
kommer han att ställa proposition på Johan Söderbergs (S) yrkande och Tony 
Rosendahls (V) med fleras yrkande. Propositionsordningen godkänns av 
kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition på om 
ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. Vidare 
finner han finner att styrelsen biträder ordförandes förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1480211



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-10-26 34 (44)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 147 KS/2021:384

Svar på motion om fritidscheck för barn och ungdomar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till remissinstansernas 
yttranden.

 Reservation

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera 
unga till aktivitet. Motionen har sänts på remiss till kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden och bildningsnämnden. 

Alla tre nämnder gör bedömningen att motionen bör avslås då införandet av ett system 
med fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. 
Bildningsnämnden lyfter även att det finns alternativa tillvägagångssätt för att stimulera 
barn och ungas deltagande i föreningsaktiviteter som bedöms ha större effekt. 
Nämnderna delar motionärernas bedömning om att det är angeläget att stimulera barn 
och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. De menar dock att fokus för en sådan 
satsning bör vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya 
målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna 
för stödet hålls så låga som möjligt.

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra.

Ärendets handlingar
 Ordförandeförslag 2022-10-19

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13

 Bildningsnämndens beslut 2022-09-20 § 53 

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-13

 Service- och tekniknämndens beslut 2022-09-20 § 50

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2022-09-08

 Kulturnämndens beslut 2022-09-28, § 34

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2022-09-08

 Motion om fritidscheck för barn och ungdomar
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg 
(S), Victoria Barrsäter (C), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C).

Förslag och yrkanden

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Victoria Barrsäter (C) yrkar, i första hand att motionen ska bordläggas, i andra hand bifall 
till motionen.

Christer Sundqvist (M) yrkar att motionen ska avgöras idag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att han avser att första ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller bordläggas. Finner han att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag 
kommer han att ställa proposition på ordförandes förslag till beslut och Joha Frondelius 
(KD) yrkande. Propositionsordningen godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med 
detta ställer ordföranden sedan proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. Vidare finner han finner att styrelsen 
biträder ordförandes förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 148 KS/2021:395

Svar på motion om Fria bussresor för personer över 65 
år 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Reservation

Mica Vemic (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Mica Vemic (SD) har inkommit med en motion där han yrkar på att Katrineholms 
kommun subventionerar fria bussresor för personer över 65 år enligt Eskilstuna 
kommuns modell. I Eskilstuna har den som är över 65 år och folkbokförd i Eskilstuna 
kommun möjlighet att hämta ut ett busskort som gäller på Sörmlandstrafikens bussar i 
Eskilstuna kommun. Kortet är giltigt på vardagar mellan 9 och 14 samt under hela 
helgen. Eskilstuna tar för detta ut en administrationsavgift på 100 kronor per år. 

Införande av fria busskort för personer över 65 år ingick i övergripande plan med budget 
2022–2024, vilken beslutades av kommunfullmäktige 2021-11-22. I maj 2022 infördes fria 
busskort för personer över 65 år i Katrineholm. Kortet gäller på Sörmlandstrafikens 
bussar i Katrineholm och är giltigt på vardagar mellan klockan 9 och 14. Katrineholms 
kommun tar inte ut någon avgift för kortet. 

Ärendets handlingar
 Ordförandeförslag 2022-10-19

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-29

 Motion från Mica Vemic (SD) om fria bussresor 65+

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Mica Vemic 
(SD).

Förslag och yrkanden

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
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på ordförandes förslag till beslut och Mica Vemics (SD). Han finner att styrelsen biträder 
ordförandes förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten
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§ 149 KS/2022:241

Remiss - Uppgiftsskyldighet för utförare inom 
socialtjänsten 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande och översänder det till 
socialdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har beretts möjligheten att yttra sig över remissen 
Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten. I remissen föreslås bland annat att 
bestämmelsen om god kvalitet i socialtjänstlagen ska kompletteras med krav på 
uppföljning och att det ska bli möjligt att ge insatser utan föregående individuell 
behovsprövning. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som nämnden behöver för 
kvalitetssäkring, administration, uppföljning, utvärdering samt uppgifter för att erbjuda 
en fast omsorgskontakt.

Remissen har skickats till vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden för yttrande. 
Socialnämnden behandlar förslaget till yttrande på sitt sammanträde den 25 oktober. 
Förslaget till yttrande som behandlas av socialnämnden är i stort likalydande med det 
som är antaget av vård- och omsorgsnämnden.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-24

 Socialnämndens beslut 2022-10-25 § 92

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2022-09-29, § 74

 Remiss – Uppgiftsskyldighet för utförare

Beslutet skickas till:

Socialdepartementet

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1480211

https://www.regeringen.se/49f3a8/contentassets/0b1543df05b342bfb965333792b5b108/uppgiftsskyldighet-for-utforare-inom-socialtjansten.pdf


PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2022-10-26 39 (44)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 150 KS/2022:261

Remiss - Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård 
och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom vård- och omsorgsnämndens yttrande 
och översända det till Socialdepartementet som kommunens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Nästa steg - 
Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). 
Remissen har skickats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att tillsätta en utredare med uppdrag att 
föreslå en äldreomsorgslag. Utredningen föreslår hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen 
kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får 
kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från 
äldreomsorgen.

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än vård- och 
omsorgsnämnden och anser att kommunstyrelsen bör ställa sig bakom nämndens 
yttrande.

Ärendets handlingar
 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2022-09-29, § 73

 Remiss - Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 
(regeringen.se)

Beslutet skickas till:

Socialdepartementet

Akten
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§ 151 KS/2022:352

Borgerlig begravningsförrättare 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Olov Stenberg, Katrineholm, till borgerlig 
begravningsförrättare.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 mars 1991, § 32, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen 
att utse fem personer att vara officiant vid borgerliga begravningar i Katrineholm. Idag 
finns tre begravningsförrättare utsedda, Bengt Torsek, Roland Källsten och Dan Antell.

En intresseanmälan från Olov Stenberg, Katrineholm, har inkommit till kommunstyrelsen 
om att få bli borgerlig begravningsförrättare.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-19

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Johan 
Söderberg (S).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen 

Olov Stenberg 

Akten 
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§ 152 KS/2022:394

Föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta upp till 964 100 kronor ur årets resultat för 

extra föreningsstöd enligt bilaga 1.

2. Vidare att avsätta upp till 772 400 kronor ur årets resultat för extra föreningsstöd 
enligt bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv har stor betydelse för folkhälsan, för identitet och 
sammanhållning bland katrineholmare och för att ge alla barn och unga en bra start i 
livet. En central förutsättning för att uppnå detta är att föreningar och studieförbund ges 
goda möjligheter att verka i Katrineholms kommun. Föreningslivet är ett viktigt 
samhällskitt som stärker människor och ger verktyg att utveckla och förändra.

Föreningarna har, i likhet med många andra aktörer, drabbats av den kraftiga 
prisuppgången under året. Till detta kan i vissa fall läggas de kvardröjande effekter och 
intäktsbortfall som orsakats av coronapandemin. I syfte att tillfälligt stötta föreningarna i 
deras viktiga arbete föreslås därför att ett extra föreningsstöd utbetalas 2022. Avsikten 
är att därigenom stärka föreningarnas förutsättningar att kunna fokusera framåt och att 
fortsätta utveckla sin verksamhet. 

Föreningsbidraget hanteras i en förenklad process och betalas ut till föreningarna under 
kommande månad. Beloppen baseras på tidigare utbetalt föreningsstöd under 2022 
avseende grundläggande verksamhet och, i förekommande fall, driftbidrag för 
anläggningar. Hur föreningarna väljer att använda det extra stödet följs upp i ordinarie 
föreningsuppföljning.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-24

  Förslag till fördelning av extra föreningsstöd – bilaga 1 och 2.

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen 

Berörda föreningar

Akten
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§ 153

Anmälan om delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Drömprojekt fokus hälsa

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus Hälsa Pumpkin Run och Höstmarknad

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja föreningen 
Halloween 2.0 ett bidrag på 50 000 kronor till projektet Pumpkin Run och Höstmarknad.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 128)

Ansökan om medel för Drömprojekt Hälsa genom dans

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Kulturföreningen 
DuD ett bidrag på 46 000 kronor till projektet Hälsa genom dans.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 129)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Konst och hälsa - konst är 
hälsosamt

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Västra 
Södermanlands konstförening ett bidrag på 29 000 kronor till projektet Konst och hälsa – 
konst är hälsosamt.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del/2022 § 130)

Ansökan om medel för Drömprojekt fokus hälsa Kulturnatt 2022

Kommundirektören beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja Kulturföreningen 
DuD ett bidrag på 50 000 kronor till projektet Kulturnatt 2022.
Bidraget tas ur medel för hälsoåret. (KS Del § 131)

Dnr KS/2022:117-3.10.1

Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av operations- 
och undersökningshandskar VF2022-00019

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar 
upphandlingskoordinatorn att Katrineholms kommun ger fullmakt till Jonas Arvidsson, 
förvaltningschef på Varuförsörjningen, Region Uppsala eller den han sätter i sitt ställe, 
gällande medverkan i Varuförsörjningens upphandling av operations- och 
undersökningshandskar, VF2022-00019. (KS Del/2022 § 143)

Dnr KS/2022:125-1.5.7

Tilldelningsbeslut
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Tilldelningsbeslut Möbler för hemnära miljöer och utemiljö Dnr TI 2022-1079. (KS 
Del/2022 § 140)

Tilldelningsbeslut tredjepartslogitistik (3PL) Dnr VF2021-00059. (KS Del/2022 § 142)

Dnr KS/2022:162-2.6.1

Tilldelningsbeslut e-learningverktyg. (KS Del/2022 § 138)

Dnr KS/2022:205-2.6.3

Tilldelningsbeslut övernattning 28-29/11. (KS Del/2022 § 139)

Dnr KS/2022:304-2.6.3

Yttrande över ansökan som borgerlig vigselförrättare

Kommunstyrelsens ordförande framför på kommunstyrelsens vägnar till länsstyrelsen i 
Södermanland att i nuläget anses det inte föreligga något behov av ytterligare 
vigselförrättare i Katrineholms kommun. (KS Del/2022 § 141)

Dnr KS/2022:335-3.1.2

Yttrande över ansökan om fortsatt förordnande som borgerlig vigselförrättare

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att Katrineholms 
kommun inte har något att erinra mot att Ulrica Truedsson får fortsatt förordnande som 
borgerlig vigselförrättare. (KS Del/2022 § 144)

Dnr KS/2022:375-3.1.2
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§ 154

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna

Protokoll och protokollsutdrag

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Gemensamma patientnämndens 
sammanträde 2022-09-28, § 13/22 – Sammanträdestider 2023 - Gemensamma 
patientnämnden.

Hnr 2022:2209

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Gemensamma patientnämndens 
sammanträde 2022-09-28, § 12/22 – Delårsrapport 2022 – Gemensamma 
patientnämnden samt delårsrapporten.

Hnr 2022:2211, 2022:2210

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vårds sammanträde 2022-09-19, § 15/22 – Delårsrapport – Nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård samt delårsrapporten.

Hnr 2022:2312, 2022:2311

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2022-09-27, § 88/22 – Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2022.

Hnr 2022:2519

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2022-09-27, § 89/22 – Sörmlandstaxan prisjusteringar 2023 samt reservations bilagan.

Hnr 2022:2520, 2022:2521

Remiss

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Tryggare i 
vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 
(SOU 2022 35) 

Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande och bedömningen görs att 
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig över remissen.

Hnr 2022:2310

Övrigt

Region Sörmland har översänt den antagna Länsgemensam målbild för Nära vård i 
Sörmland. Hnr 2022:2428

Comfact Signature Referensnummer: 1480211



Bilaga A kommunstyrelsen 2022-10-26 § 135

         

                     

DNR KS/2022:336

Reservation angående VA-taxa för Katrineholms kommun 2023

Katrineholms Vatten och Avfall AB, KVAAB, lägger fram ett förslag som innebär kraftiga höjningar av 
VA-taxan. I underlaget hänvisas till ökade kostnader för el, bränsle och kemikalier samt stora 
investerings- och underhållsbehov. 

VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader, men det är ändå kommunfullmäktige som beslutar om 
vilka taxor som ska gälla. Vi som ledamöter behöver grunda våra beslut på betryggande underlag och 
också ha möjlighet att få våra frågor besvarade av underlag eller föredragning, exempelvis med 
jämförbara prishöjningar och taxor i övriga länet och landet.

Då vi inte utifrån underlaget till ärendet kunde avgöra om höjningarna var motiverade, yrkade vi 
avslag till förslaget.

Om materialet kompletteras inför kommunfullmäktiges sammanträde eller vi får nödvändig 
information direkt från Sörmlands Vatten, kan vårt ställningstagande omprövas.

Mot bakgrund av detta, yrkade vi avslag på förslaget till ny VA-taxa. 

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 26 oktober 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Joha Frondelius, Kristdemokraterna Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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DNR KS/2022:337

Reservation angående renhållningstaxa för Katrineholms kommun 2023

Katrineholms Vatten och Avfall AB, KVAAB, lägger fram ett förslag som innebär kraftiga höjningar av 
renhållningstaxan. I underlaget hänvisas till ökade behandlingskostnader, höjda entreprenörspriser, 
ökad kostnad för HVO, framtida kostnader för övertagande av insamling av förpackningar samt 
förprojektering och eventuell investering i återvinningscentral. 

Renhållningsverksamheten ska få täckning för sina egna kostnader genom taxan och det är 
kommunfullmäktige som beslutar om vilka taxor som ska gälla. Vi som ledamöter behöver grunda 
våra beslut på betryggande underlag och också ha möjlighet att få våra frågor besvarade via underlag 
eller föredragning, exempelvis med uppgifter om jämförbara prishöjningar och taxor i övriga länet 
och landet.

Då vi inte utifrån underlaget till ärendet kunde avgöra om höjningarna var motiverade, yrkade vi 
avslag till förslaget.

Om materialet kompletteras inför kommunfullmäktiges sammanträde eller vi får nödvändig 
information direkt från Sörmlands Vatten, kan vårt ställningstagande omprövas.

Mot bakgrund av detta, yrkade vi avslag på förslaget till ny renhållningstaxa. 

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 26 oktober 2022

Inger Fredriksson, Centerpartiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Joha Frondelius, Kristdemokraterna Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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Bilaga C kommunstyrelsen 2022-10-26 § 137

Reservation: Övergripande plan med budget 2023–2025 KS/2022:231

Jag yrkade bifall till Vänsterpartiet Katrineholms budgetförslag för 2023 med plan 2024 – 2025.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 26/10 - 2022
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Bilaga D kommunstyrelsen 2022-10-26 § 137

                    

DNR KS/2022:231

Reservation om Övergripande plan med budget 2023-2025

Ovissheten var stor, när förutsättningarna för budgetarbetet togs fram i april 2022. Den har inte blivit 
mindre genom oron i omvärlden som visar sig i form av inflation, ökade räntekostnader och sannolikt 
också ökande arbetslöshet, vilket visar sig i SKRs, Sveriges Kommuner och Regioners, skatteprognos. 
Därtill kommer kostnaderna för ett nytt pensionsavtal.

Centerpartiet anser fortfarande att Katrineholms kommuns ekonomi är en angelägenhet för alla 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige och hade önskat att budgeten beretts så att 
alla partier getts möjlighet att få insyn och kunskap för att kunna bidra för hela Katrineholms bästa. 

Tiden mellan majoritetens förslag till budget och till beslut är mycket kort och det skiljer sig avsevärt 
från den sammanställning tjänstemännen lämnat inför beredning. Med detta sagt lägger vi vårt 
förslag till vad vi ser behöver göras under 2023 och de närmaste åren för hela Katrineholms bästa.

ÅTAGANDEN    
Centerpartiet satsar 13 miljoner för att inleda en kunskapsutveckling inom kommunens skolor. 
Medlen kan användas på olika sätt, men syftet är att ge barn och unga det stöd de behöver för att nå 
kunskapsmålen.

Bildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för vilka gymnasieprogram som ska erbjudas. 
Arbetet ska ske i dialog med närliggande kommuner och med det lokala näringslivet.

Centerpartiet ser positivt på satsningarna på ungdomsverksamhet med bland annat ungdomsgård i 
Valla. Vi vill se satsningar på ”mer fritidsgård” och anslår 0,5 miljoner att använda till detta.

Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi anser att de riktade 
statsbidragen, 15,4 miljoner, ska användas för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. 
Syftet med satsningarna ska vara att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten 
inom omsorgen. Katrineholm ska använda statsbidraget fullt ut för att öka bemanningen samt 
andelen utbildad personal inom äldreomsorgen.

Centerpartiet ger socialnämnden och viadidaktnämnden i uppdrag att planera och genomföra en 
satsning så att fler ska rustas för att kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske genom ett 
systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt på individnivå och med målet är att 
skapa social hållbarhet. Arbetet kan vara en start på en förändrad ansvarsfördelning.

Viadidaktnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag hur SFI kan utvecklas så att fler får stöd att lära 
sig svenska snabbare.
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5 miljoner tillförs socialnämndens budget för att kunna finnas i beredskap till insatser för att barn 
inte ska fara illa och för att socialnämnden ska kunna prioritera arbetet med orosanmälningar av 
barn.

En utbildningssatsning görs för att personal inom förskola och skola ska få ökad kompetens att möta 
barn och ungdomar som utsätts eller bevittnar våld i hemmet. Även föreningslivet ska erbjudas att gå 
motsvarande utbildning. 

Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd genom 
att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Ramförstärkning ges för planarbete, däribland 
översiktsplanen, med 1,5 miljon.

Kommunstyrelsen får uppdraget att utreda behovet av ytterligare en familjecentral.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens bolag, där det tydligt 
framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra till att Katrineholm uppnår målen för 
Agenda 2030. 

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner. 

Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att se över den ekonomiska styrmodellen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda arbetet med ett nytt Resecentrum. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett särskilt uppdrag att stimulera bostadsbyggande på 
landsbygden.

Centerpartiet instämmer i stora drag med förslagen till investeringar, exploatering och fastigheter 
som majoriteten lägger för 2023.

Bilaga 1 Centerpartiets förslag till driftsbudget
Då vårt budgetförslag avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 26 oktober 2022

 

Inger Fredriksson (C) Victoria Barrsäter (C)
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Bilaga E kommunstyrelsen 2022-10-26 § 138

                

Reservation: Tilläggsyrkande
Revidering - Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun 
KS/2022:358

Vi yrkade att följande mening under rubriken Insamling av pengar § 12,

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga 4 och 5,

stryks ur dokumentet.

Vi yrkade vidare att bilaga 4 och 5 stryks från dokumentet.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverade vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V) Inger Fredriksson (C)

Joha Frondelius (KD) Victoria Barrsäter (C)

Katrineholm 26/10 - 2022
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Bilaga F kommunstyrelsen 2022-10-26 § 144

        

Reservation: Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och 
Vingåkers kommun - Viadidakt KS/2022:363

Majoriteten har valt att säga upp samarbetet kring Viadidakt med Vingåkers kommun men har inte 
kunnat presentera vilka fördelar en uppsägning skulle ge. Vi tror att ett fortsatt samarbete kring 
arbetsmarknadsfrågor med Vingåker kommer att ge våra kommuner fortsatt ömsesidiga fördelar.

Vi yrkade på avslag till förslag till beslut.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Joha Frondelius (KD)

Katrineholm 26/10 -2022
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Bilaga G kommunstyrelsen 2022-10-26 § 146

      

Reservation: Svar på motion om koldioxidbudget KS/2021:292

En koldioxidbudget är ett viktigt verktyg för kommunen för att klara sina åtaganden och aktivt bidra 
till att uppfylla Parisavtalets mål. Arbetet behöver komma igång nu och inte skjutas upp till senare.

Vi yrkade bifall till motionen.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Joha Frondelius (KD)

Katrineholm 26/10 - 2022
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