PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum, plats och tid

2021-11-22 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 08:30 – 14:50

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Birgitta CarlheimGyllensköld (M), Christoffer Öqvist (M), Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli
Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Victoria Barrsäter (C),
Ann-Charlotte Olsson (C), Cecilia Björk (S) (fr.o.m. § 161), Åsa Thorell Russell (S) (fr.o.m. § 161),
Carl-Magnus Fransson (M), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M), Ylva G Karlsson (MP),
Nicklas Adamsson (MP), Björn Wahlund (L), John Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha
Frondelius (KD), Michael Hagberg (S), Karin Frisk (S), Linda Jaktlund (S), Gunilla Magnusson (S),
Tommy Ljungberg (S), Tony Karlsson (S), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), Linda
Rosenlund (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S),
Fredrik Malmström (S), Gunnar Ljungqvist (S), Zeljko Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke
Asp (SD) (fr.o.m. § 160), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål
(SD)

Beslutande ersättare

Inger Fredriksson (C), Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S) (t.o.m. § 160), Anne Hagberg
(S) (t.o.m. § 160), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), Britt Gustafsson (SD)

Ersättare

Milos Smitran (M), Martin Edgélius (M) Marianne Körling-Ström (L), Dag Dunås (KD), Carl-Johan
Forss (KD), Johanna Karlsson (S), Anne Hagberg (S), Britt-Inger Karlsson (S), Katarina
Rosenlund-Svensson (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V)

Övriga deltagande

Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck

Underskrifter

Ordförande: Torgerd Jansson (S)
Sekreterare: Marie Sandström Koski
Utsedd justerare: Börje Söderström (S)
Utsedd justerare: Victoria Barrsäter (C)

Justeringens plats
och tid

2021-11-29

Paragrafer

§159- §174

Datum för anslags uppsättande 2021-11-30
Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags nedtagande 2021-12-23
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§ 159

Meddelande gällande förtroendevald
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med
den 25 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Katrineholm
Parti: Liberalerna
Ny ledamot: Björn Wahlund
Ny ersättare: Lennart Halvardsson
Avgående ledamot: Jesper Ek
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Justerandes sign
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KS/2018:486 111

Entledigande och val av ersättare i vård- och
omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Johanna Hellberg (KD) som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Emil Åhl (KD) som ersättare i vårds-och omsorgsnämnden
till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Johanna Hellberg (KD) har i skrivelse den 19 oktober 2021 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Kristdemokraterna nominerar
Emil Åhl (KD) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till:
Johanna Hellberg
Emil Åhl
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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KS/2021:272 042

Övergripande plan med budget 2022-2024
Kommunfullmäktiges beslut
1. Övergripande plan med budget 2022-2024 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 Fastighets AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift
om 0,43 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 0,34 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 852
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En
borgensavgift om 0,68 procent tas ut på utestående borgensbelopp.
6. Nämnderna ska senast i december 2021 upprätta budget- och
planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om
övergripande plan med budget.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar
enligt investeringsbudgeten 2022 med plan för 2023-2024.
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 Fastighets AB att
verkställa investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2022
med plan 2023-2024.
9. Utifrån övergripande plan med budget 2022-2024, och som
utgångspunkt för Katrineholms Fastighets AB in hyresbelastning av
kommunen 2022, fastställs ramen för Katrineholms Fastighets AB
inom affärsområde kommunfastigheter till 306 208 tkr, med en uttalad
målsättning att utföra en effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan
återlämnas vid årets slut. Utgångspunkten för hyres-ramen är
självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan
med budget 2022-2024.
10. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighets AB att främst
genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka
för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Björn Wahlund (L),
Ylva G Karlsson (MP), Nicklas Adamsson (MP), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott
Olsson (C), Inger Fredriksson (C), John G Ogenholt (KD), Marian Loley (KD), Joha
Frondelius (KD), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Jan-Åke
Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Elsie Egestål (SD)
och Britt Gustafsson (SD).

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2022-2024. Detta har
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2022-2024 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.
Kommunens ekonomiska förutsättningar och behovet av kostnadskontroll i
verksamheterna återspeglas även i förväntningarna gentemot Katrineholms Fastighets
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 Fastighets 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 Central Samverkan (Cesam).
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
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Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, g 173
Kom mu n led nin gsförva ltn i ngens tjänsteskrivelse, 2021 -1 0-21

Övergripande plan med budget 2022-2024 med bilaga 1-4
Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2022-2024 (finns

tillgängligt iakten)

.
.
.

Vänsterpartiets forslag - Vänsterpartiets budgetforslag för Katrineholms kommun
2022 med plan för 2023 - 2024 - Vi sätter välfärden först

-

Centerpartiets forslag
budget 2022-2024

Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med

Kristdemokraternas forslag

-

Katrineholms övergripande plan med budget 2022-

2024

.
.
.

Sverigedemokraternas forslag
Trygghet genom hela livet

-

Liberalernas förslag

-

Budget 2O22Sverigedemokraterna Katrineholm

Mojligheternas Katrineholm2022

-

Liberalernas budget

Miljöpartiet de grönas forslag - ett hållbart Katrineholm - för långsiktig överlevnad
inom planetens gränser, Budget förslag för Katrineholms kommu n2022 med plan
för 2023-2024

Komm

u

nful I mäktiges överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sigJohan Söderberg (S), Christer
Sundqvist (M), Mica Vemic (SD), lnger Fredriksson (C), Björn Wahlund (L),Joha Frondelius
(KD), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson
(S), Christofter Öqvist (M), Gunilla Magnusson (S), tnger Hult (L), Marian Loley (KD), John G
Ogenholt (KD), Helena Gärtner (M), Johanna Karlsson (S), Victoria Barrsäter (C), Cecilia
Björk (S), Martin Edg6lius (M), Fredrik Malmström (S), Linda Rosenlund (S), Mariam yassin
Mahi (S), Ewa Callhammar (L), Roger Ljunggren (S), Fredrik Ahlman (M), Karin Frisk (S),
Ylva G Karlsson (MP), Martina Henke (S), Äsa Thorell Russell (S), Thomas Selig (V), och
Tony Karlsson (S).
Förslag och yrkande
Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S),
Christoffer Öqvist (M), Gunilla Magnusson (S), Helena Gärtner (M), Cecilia Björk (S),

Fredrik Malmström (S), Linda Rosenlund (S), Mariam Yassin Mahi (S), Fredrik Ahlman (M),
Roger Ljunggren (S), Karin Frisk (S), Martina Henke (S), Åsa Thorell Russell (S) och Tony
r bifa I til I kom m u nstyrelsens förslag.

ffiHt[jyrka

I

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag - Budget2022
Sverigedemokraterna Katri nehol m Trygghet genom hela ivet.
I
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Justerandes sign
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Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), bifall till
Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med budget
2022-2024
Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av John G Ogenholt (KD) och Marian Loley
(KD), bifall till Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med budget
2022-2024.
Björn Wahlund (L) yrkar, med instämmande av Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L),
bifall till Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm 2022 – Liberalernas budget.
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Thomas Selig (V), bifall till
Vänsterpartiets förslag - Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2022
med plan för 2023 - 2024 – Vi sätter välfärden först.
Nicklas Adamsson (MP) yrkar, med instämmande av Ylva G Karlsson (MP), bifall till
Miljöpartiet de grönas förslag – Ett hållbart Katrineholm – för långsiktig överlevnad inom
planetens gränser, Budget förslag för Katrineholms kommun 2022 med plan för 20232024.
Ajournering
Överläggningen ajourneras klockan 09.40 – 10.05 och klockan 12.30 – 13.15.
Sedan överläggningen förklarats avslutad bordlägger fullmäktige ärendets fortsatta
hantering i avvaktande på ställningstagande av ärendena om budgetpåverkande avgifter
och taxor.
Beslutsgång
När förhandlingarna återupptas efter bordläggningen redogör ordförande för sitt förslag
till propositionsordning som godkänns av fullmäktige. 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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 162

KS/2021:315 043

Renhållningstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar renhållningstaxa – KFS nr 4.03.
2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har tagit fram förslag till renhållningstaxa för
år 2022.
Det föreligger ett behov av att höja renhållningstaxan från 1 januari 2022 med anledning
av att:
Tekniska Verken i Linköping AB aviserat om höjda behandlingsavgifter från 2022.
Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 125 kr/ton) samt ökade
kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts rejält efter att systemet med
utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030,
bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala ansvaret- att
samla in och behandla returpapper.
entreprenörspriser indexregleras.
förbättra tillgänglighet till återvinningscentral i Katrineholm genom söndagsöppet
under del av året.
ett för lågt uttag av hämtningsavgift för 2021.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 174
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Styrelseprotokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB, 2021-09-15
Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten
Renhållningstaxa
Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 163

KS/2021:287 043

Biblioteksavgifter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar biblioteksavgifter – KFS 4.28.
2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat
sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.
Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster.
2. avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har
lånat.
De förändringar som föreslås är höjt pris på bärkasse samt förseningsavgift.
Förseningsavgiften har slagits ihop för all media då beloppet är detsamma för samtlig
media. Ersättningsavgifter för skadad eller förlorad media har utökats med fler poster.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 175
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Kulturnämndens beslut, 2021-08-25, § 29
Biblioteksavgifter
Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 164

KS/2021:286 043

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar – KFS 4.11.
2. De nya hyrorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden och kulturnämnden har inkommit med förslag på hyror och
avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar. I framtagandet av förslaget har
förvaltningarna samverkat för att kommunen ska ha en likartad hantering och prisnivå
av sina lokala och fritidsanläggningar. Dessutom sker numera samtliga bokningar via
samma bokningssystem.
Fullmäktige beslutade i november 2021 att hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar – KFS 4.11 från och med 2022 ska indexregleras. Vilket innebär att
hyror och avgifter kommer justeras automatiskt varje år.
I förslaget från nämnderna förekommer även regler och villkor för lokalbokning och
Perrongen. Detta har strukits i förslaget till kommunstyrelsen då det inte bedöms vara
en fråga för kommunfullmäktige att fastställa bokningsregler.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 176
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 44
Kulturnämndens beslut, 2021-08-25, § 28
Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Kulturnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 165

KS/2021:284 043

Revidering av Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner det redovisade förslaget till styrdokumentet
Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet - KFS 4.13.
2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av
styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13.
Förslaget till höjning av avgifterna för måltider och matdistribution och måltidsavgifter
för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) utgår från en anpassning till
kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.
Förslagen till nya hyrorna utgår från den årliga hyreshöjningen.
Hyran för Strandgårdens vård- och demensboende behöver justeras när renoveringen
är färdigställd, preliminärt under hösten 2022, och ett särskilt beslut om ny hyra behöver
då fattas.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 177
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08
Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-08-26, § 74
Förslag – Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS nr 4.13
Antagen –4-13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS nr
4.13) KF 2020-11-16, § 118.pdf (katrineholm.se)
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Ordförandens sign
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§ 166

KS/2021:288 043

Avgifter för externa måltider
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Avgifter för externa måltider – KFS 4.30.
2. Service- och tekniknämnden kan höja priserna under året om marknadsutvecklingen
kräver det av konkurrensskäl då gästpriserna avser lägstapris.
3. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch, matlåda för externa gäster samt
frukost och lunch för pensionärer har justerats för år 2022 och motiveras utifrån en
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 178
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 43
Avgifter för externa måltider

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Inger
Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 3 och avslag på beslutspunkt 2.
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens sign
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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 till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Hon finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
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§ 167

KS/2021:323 043

Revidering av Avgifter inom socialnämndens
verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner det redovisade förslaget till styrdokumentet
Avgifter inom socialnämndens verksamhet - KFS 4.27.
2. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022.
3. Kommunfullmäktige ger socialnämnden rätt att årligen justera avgifterna och
taxan utifrån förändringar av prisindex för kommunal verksamhet från Sveriges
Kommuner och Regioner, prisbasbeloppet och Konsumentverkets beräknade
kostnader för livsmedel.

Sammanfattning av ärendet
Sedan revideringen av nu gällande Avgifter inom socialnämndens verksamhet, KFS 4.27
har prisbasbeloppet höjts och kommunens kostnader i övrigt har ökat. Därmed finns
behov av revidering av dokumentet och fastställa nya belopp för de avgifter som får tas
ut inom socialnämndens verksamhet.
Till vägledning för revideringen har socialförvaltningen tagit del av Malmö stads
tillämpningsbestämmelser avseende avgifter för vissa insatser inom socialtjänsten. I
dokumentet finns en redogörelse för vad Stockholms stad och Göteborgs stad tar ut i
egenavgifter för uppehälle (kost och logi) vid vård och behandling för missbruk i hem för
vård och boende (HVB) eller i familjehem. Vidare redogörs också för de egenavgifter som
tas ut av vuxna vid andra stöd- och hjälpinsatser som är förenade med boende.
Därutöver anser förvaltningen att självkostnaden plus mervärdesskatt ska användas för
att beräkna timtaxan vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder för gravsättning i
stället för en procentsats av prisbasbeloppet.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 179
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08
Socialnämndens beslut, 2021-09-28, § 65
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-07
Förslag - Avgifter inom socialnämndens verksamhet, KFS 4.27
Bilaga - Självkostnadskalkyl för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen
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Antagen - 4-27 Avgifter inom socialnämndens verksamhetet gäller från 1 janurai
2020.pdf (katrineholm.se)
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Akten

Ordförandens sign
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§ 168

KS/2021:289 043

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats – KFS 4.10.
2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Taxor för upplåtelse av mark på offentlig plats har reviderats. Ändringarna består till
största del av redaktionella ändringar och generella uppdateringar och anpassningar till
nuvarande kostnadsutveckling.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 180
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 45
Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 169

KS/2021:290 043

Taxor och avgifter för grävning och återställning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter för grävning och återställning – KFS
4.31.
2. De nya taxor och avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen,
tagit fram förslag till taxor och avgifter för grävning och återställning. Vid grävning och
schaktning i kommunens mark tillämpas Katrineholms kommuns grävanvisningar.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 181
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 46
Taxor och avgifter för grävning och återställning
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 170

KS/2021:339 043

Revidering av avgifter inom Kulturskolan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar revideringen av avgifter inom Kulturskolan – KFS 4.25.
2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.
Reservation
Mot beslutet till förmån för sitt yrkande reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson
(V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
För att motverka att Kulturskolans verksamhet bedrivs med tomma platser på grund av
avhopp under terminen föreslås reducerad avgift för påbörjad start efter halv terminen.
Påbörjas terminen när enbart fyra tillfällen återstår betraktas detta som ”prova på
tillfälle” och då tas ingen avgift ut.
Försöksverksamheten att föräldrar deltar tillsammans med sina barn i
kursverksamheten föreslås bli permanent. Det förtydligas i taxan att avgiften för vuxna
närstående är densamma som för barn.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 182
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-20
Delegationsbeslut bildningsnämnden, 2021-10-19, § 37
Tjänsteskrivelse bildningsnämnden, 2021-10-15
Förslag - Avgifter inom Kulturskolan

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Ulrica
Truedsson (S).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar i första hand på att avgifterna till Kulturskolan slopas och i
andra hand bifall till förslaget till revidering av avgifterna.
Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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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 till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Hon finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
Bildningsnämnden
Akten
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§ 171

KS/2021:322 103

Utbetalning av partistöd 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2022 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) KL, 4 kap. 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.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2022.
Under 2021 har samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom
utsatt tidsperiod.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 183
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Beslutet skickas till:
Samtliga partier, Akten
Ordförandens sign
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§ 172

KS/2020:364 212

Antagande av detaljplan för Lövåsen -Heden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Lövåsen-Heden, del av Lövåsen 3:1,
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter
under tidsperioden 12 november till 3 december 2020. Totalt inkom 12 yttranden varav
3 utan erinran. Ej tillgodosedda yttranden från samrådet finns sammanfattade i
granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti 2021.
Planförslaget var utställt på granskning 17 juni till 22 juli 2021. Under granskningstiden
inkom 13 yttranden, varav 9 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens
kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter
som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti
2021.
Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på etableringsbar mark på Lövåsen planläggs nu
mark för ändamålet. Detaljplanen tillåter handel, kontor och verksamheter. Ett
naturområde bevaras med syftet att bidra med ekologiska och rekreativa värden.
Marken som planen avser är i kommunal ägo och består av före detta ängs- och
skogsmark. Området nås via Österleden och den nya gatan som kommer sträcka sig
runt området.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 186
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07
Bygg- och miljönämndens beslut, 2021-09-22, § 93
Planbeskrivning – detaljplan för Lövåsen-Heden
Plankarta Lövåsen-Heden
Granskningsutlåtande

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten
Ordförandens sign
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KS/2021:317 049

Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp
2
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Hjälmarens vattenförbunds
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 2 747 000 kronor. Limiten ska
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingar
och Katrineholm kommuns andel.
2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-06-14 §97 om
borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen
om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som
visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre åtgärder
genomförts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna. Projektet
är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den stora.
Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund beslutade hösten 2020 att planera för och
genomföra ett mer omfattande underhållsarbete av dammen, uppdelad på två etapper.
Förslaget presenterades på förbundsstämman 2021 och medlemmarna biföll förslaget. I
augusti 2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen, som omfattar underhållsarbete
på den lilla dammen. Investeringen finansieras av kredit upptagen i Kommuninvest med
kommunal borgen som beviljats av samtliga medlemskommuner.
Katrineholms kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 §97 om borgen för 737 000
kronor. I samband med arbetet vid den lilla dammen upptäcktes sprickbildning i
berggrunden under de gamla gåtarna (under dammluckorna) vilket starkt bidrar till
minskad dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i
berggrunden under den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av
den stora dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen i Hjälmarens
vattenförbund har beslutat att gå vidare med renoveringen och ansöka om kommunal
borgen för denna etapp. Etapp 2 innebär att fundamentet vid den stora dammen
besiktas och eventuella åtgärder vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och
dammens täthet. Den stora dammen blir efter underhållsarbetet en modern och säker
damm med eldrivna luckor i stål. Arbetet planeras till april/maj-november 2022.
Projektering har genomförts och underhållet är anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för
etapp 2 beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor.
Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas
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enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en
budget som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt
regleringsansvaret är:
Andelstal för regleringsansvar
Örebro
Eskilstuna
Arboga
Vingåker
Katrineholm

30,5 %
14,5 %
6,5 %
4,5 %
4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB,
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. Det är de kommunala medlemmarna som går
i borgen för hela beloppet. Därmed blir fördelningen av borgensåtagandet en
interkommunal fördelning i förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund
(enligt gällande ansvarsfördelning för reglering).
Interkommunal fördelning
Örebro
Eskilstuna
Arboga
Vingåker
Katrineholm

50,8 %
24,2 %
10,8 %
7,5 %
6,7 %

Kommuninvest AB som står för krediten för renoveringskostnaderna för lilla dammen
har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under förutsättning att
kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar om kommunal
borgen för skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en ansökan
om kommunal borgen även för etapp 2.
Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för
respektive kommuns andel av krediten avseende renovering den större dammen.
Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser för renovering av
stora dammen blir 30 miljoner kronor som ska adderas med den tidigare givna krediten
om 11 miljoner kronor. Den samlade krediten blir då 41 miljoner kronor. De kommunala
medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för Katrineholms
kommuns del ytterligare 2 010 000 kronor utifrån ett interkommunalt andelstal om 6,7
procent, totalt 2 747 000 kronor. Resterande låneförpliktelse om totalt 38 253 000
kronor fördelas mellan Örebro, Eskilstuna, Arboga och Vingåkers kommuner enligt
respektive interkommunala andelstal.
Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av
borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt
verksamhet i form av statligt driftbidrag.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen som ställer sig positiva till
ansökan om kommunal borgen för att genomföra renovering etapp 2 av
Hyndevadsdammen i Eskilstuna-ån.
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Skrivelsen är framtagen i samråd med övriga kommuner som ska ingå kommunal
borgen för investeringen.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens beslut, 2021-10-27, § 188
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-14
Ansökan kommunal borgen för investering etapp 2 av Hyndevadsdammen,
Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån
Beslutet skickas till:
Hjälmarens vattenförbund
Akten
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§ 174

Meddelanden övrigt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra och tredje kvartalet
2021.
Kvartal 2
Inget att rapportera
Kvartal 3

Biståndstyp

Antal

Beslutsdatum Kommentar

Öppenvård vuxen

1 (1 man)

2021-04-09

Verkställt 2021-09-09

Kontaktperson

1 (1 man)

2021-04-26

Verkställt 2021-09-16

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2021
Vård- och omsorgsnämndens ordförande beslutar på nämndens vägnar att godkänna
rapport av ej verkställda gynnande nämndbeslut.
Äldreomsorg (SoL)

Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 7 beslut
verkställda.

8 (3 kvinnor, 5 män)

Dagverksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.
Vid rapporteringstillfället var 2 beslut verkställda.

5 (1 kvinna, 4 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: 1 Insats avslutad då sökanden ej svarat på flera
kontaktförsök. Övriga har avbrott i verkställighet pga. eget
initiativ.

3 (1 kvinna, 3 män)

Hemtjänst
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.
Verkställt vid rapporteringstillfället.

1 (man)
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Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS)

Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna (Sol + LSS)
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man)
verkställt, 1 beslut (kvinna) har fått erbjudande men ej
svarat. 1 beslut (kvinna) har tackat nej till 1 erbjudande, 1
(man) har felaktigt erhållit annan insats.

7 (3 kvinnor, 4 män)

Biträde av kontaktperson
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (kvinnor)
verkställda. 1 kontaktperson har slutat och den enskilde
(kvinna)
önskar inte ny för tillfället pga. oro för smitta.

3 (3 kvinnor)

Daglig verksamhet
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 4 beslut (1 kvinna,
3
män) verkställda. Övriga har avbrott i verkställighet pga.
eget
initiativ.

15 (9 kvinnor, 6 män)

Korttidsvistelse utanför hemmet
Upplysning: Insatsen avslutad pga. eget initiativ.

1 (1 kvinna)

Ledsagarservice
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. inställda
aktiviteter.

1 (1 kvinna)
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