
 

 

 

Kallelse 

Kommunledningsförvaltningen 2022-11-10 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 

Tid 2022-11-21 klockan 08:30 

Plats Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm 

 

Allmänhetens fråga 

Val till SKR 

Nr 
Ärende Beteckning 

1 Protokollsjustering  

2 Sammanträdets laga tillkomst  

3 Fastställande av dagordning  

4 Förslag till ledamot och ersättare till Region 

Sörmlands regionala utvecklingsnämnd 

KS/2022:413 

5 Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt KS/2018:489 

6 Övergripande plan med budget 2023-2025 KS/2022:231 

7 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 

fritidsanläggningar 

KS/2022:233 

8 Avgifter för externa måltider KS/2022:232 

9 Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag 

om sprängämnesprekursorer 

KS/2022:305 

10 Revidering av styrdokumentet Avgifter inom vård 

och omsorg (maxtaxan) KFS 4.22 

KS/2018:223 

11  Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet (KFS nr 4.13) 

KS/2022:292 

12 Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14 KS/2022:293 

13 Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens 

verksamhet enligt miljöbalken 

KS/2022:319 

14 Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn av vissa 

receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande 

produkter 

KS/2022:318 

15 VA-taxa för Katrineholms kommun 2023 KS/2022:336 

16 Renhållningstaxa för Katrineholms kommun 2023 KS/2022:337 

17 Revidering - Lokala ordningsföreskrifter för 

Katrineholms kommun 

KS/2022:358 



 
KALLELSE  

 

Datum  
Kommunledningsförvaltningen 2022-11-10 

 

 

 

18 Reglemente för Överförmyndarnämnden KS/2022:299 

19 Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning i Katrineholms kommun 

KS/2022:393 

20 Uppsägning av avtal mellan Katrineholms 

kommun och Vingåkers kommun - Viadidakt 

KS/2022:363 

 

Torgerd Jansson (S) 

Ordförande 
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Datum 

2022-11-07 
Vår beteckning 

KS/2022:413 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Förslag till ledamot och ersättare till Region Sörmlands 
regionala utvecklingsnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslår Johan Söderberg (S) som ledamot och Christer Sundqvist (M) 
som personlig ersättare till Region Sörmlands regional utvecklingsnämnd. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Sörmland önskar få in förslag på ledamot och personlig ersättare till Region 
Sörmlands regionala utvecklingsnämnd, RUN. Regionfullmäktiges val till nämnder kommer 
att ske vid sammanträde den 22 och 23 november 2022. 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Region Sörmland 
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Datum 

2022-11-08 
Vår beteckning 

KS/2018:489 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Richard Eriksson till nämndeman vid Nyköpings tingsrätt till och 
med 2023 12 31. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan tidigare finns en vakant plats som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt. 
Socialdemokraterna nominerar Richard Eriksson som ny nämndeman, på den vakanta 
platsen.  

Nämndemannen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och 
laglydnad. Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning 
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Richard Eriksson 

Nyköpings tingsrätt 

Troman 

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. 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (4) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

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). 

Mica Vemic (SD) deltar ej i beslutet. 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

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. 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag, 2022-10-20 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 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 

 



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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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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Datum 

2022-10-20 
Vår beteckning 

KS/2022:231 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

KOMMUNSTYRELSEN 
      

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

      
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

      

Övergripande plan med budget 2023-2025 

Förslag till beslut 

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

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 

2. 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 

3. 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 

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. 
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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. 

Ärendets handlingar 
 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) 
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Ansvarsfullt i en orolig tid 
Efter att ha ställts inför stora utmaningar i den kommunala verksamheten, utifrån en global pandemi som 

ännu inte fullt ut släppt sitt grepp om världen, har Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina på många 

sätt påverkat världsekonomin i än större utsträckning. Energi-, drivmedels- och matpriserna har skjutit i 

höjden och orsakat en inflation i Sverige och världen som nått tvåsiffriga nivåer, vilket drar in Sverige i en 

lågkonjunktur. Lågkonjunkturens styrka och längd är oerhört svår att förutspå, men alla tecken tyder på 

att det kommer att få långtgående effekter på kommunernas ekonomi. Inflationen skapar oro och 

riskerar att drabba många av våra invånares privatekonomi i stor utsträckning. Det riskerar att ytterligare 

försämra den kommunala ekonomin om det leder till ökad arbetslöshet, ökat behov av ekonomiskt 

bistånd och ökad ohälsa i befolkningen. 

Pensionskostnaderna stiger till nivåer som vi inte tidigare har sett, och även om en stor del av dessa 

kostnadsökningar ser ut att få en tillfällig effekt på kommunens ekonomi, så utarmas budgetutrymmet 

för de kommande två åren. Behov av effektiviseringar av verksamheterna behövs kontinuerligt, oavsett, 

men de goda åren vi har bakom oss gör att vi kan budgetera för lägre resultat 2023 och 2024 och ändå 

med viss trygghet bibehålla kvaliteten i verksamheterna.  

Trots en orolig tid framöver, som kräver ett ansvarsfullt agerande, är det viktigt att fortsatt vara offensiv 

och se positivt på Katrineholms möjligheter. Vi har väldigt goda förutsättningar att fortsätta utveckla 

Katrineholms kommun i en positiv riktning, om vi agerar klokt. Våra lokala byggföretag har gott om 

projekt i flera år framöver. Vårt näringsliv har generellt en positiv bild av framtiden och nya företags-

etableringar är på gång, och fler kan bli aktuella under kommande mandatperiod. Nya bostäder i olika 

former kan byggas i attraktiva lägen. Näringslivsklimatet är gynnsamt, och företagen ger den kommunala 

servicen och bemötandet goda omdömen. Våra verksamheter håller hög kvalitet. Allt detta måste vi 

fortsätta värna och utveckla. Det finns, med rätta, en stark framtidstro i vår kommun. 

Det är därför viktigt att tron på en framtida positiv utveckling får genomslag i årets och nästa års budget, 

trots det dystra läget. Vi vill inte tvinga fram neddragningar i de kommunala verksamheterna i ett läge där 

vi har exceptionella kostnadsökningar för framtida pensioner de närmaste två åren, som därefter ser ut 

att gå tillbaka igen. Av det skälet har vi budgeterat för ett väldigt lågt ekonomiskt resultat 2023 och 2024, 

för att 2025 återgå till en mer långsiktigt hållbar nivå. 

Under 2023 fortsätter vi att stärka äldreomsorgen i takt med att behoven ökar. Vi fullföljer det långsiktiga 

arbetet med att renovera och modernisera våra äldreboenden. Vi startar upp nya gruppbostäder inom 

funktionsstödsområdet och utökar antalet platser inom såväl socialpsykiatrin som äldreomsorgen. 

Den minskning av barnantalet inom förskolan och antalet elever i grundskolan som vi ser nu och de 

kommande åren kommer att kräva omställningar av verksamheterna, för att anpassas till nya, lägre 

volymer. För att ge bildningsnämnden rimliga möjligheter att kunna genomföra en anpassning av 

verksamheten, avsätts medel för att möjliggöra förändringen utan förhastade åtgärder. Samtidigt kan vi 

inte med säkerhet veta att elevminskningen är en trend som kommer att fortsätta. Som alltid behöver vi 

vara på tå för att anpassa de kommunala verksamheterna utifrån föränderliga förutsättningar samt vara 

beredda att både gasa och bromsa när det krävs. 

Sammantaget menar vi att ovanstående är att agera ansvarsfullt i en orolig tid, för att kunna fortsätta vår 

strävan efter att Katrineholm steg för steg, dag för dag, ska bli en allt bättre kommun att leva och verka i. 

 

Johan Söderberg (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  

Christer Sundqvist (M) 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Budgetförutsättningar 
Beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025 

Planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem som utgör ett ramverk för 

kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Styrsystemet innefattar hela kommunkoncernen, det vill 

säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och kommunalförbund.  

Kommunens långsiktiga planering styrs av visionen, översiktsplanen samt den kommunplan som ligger till 

grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Arbetet med att ta fram kommunplanen för 

mandatperioden 2023-2026 inleds hösten 2022 efter valet i september. Kommunplanen, som innehåller 

övergripande mål, resultatmål och uppdrag för hela mandatperioden, fastställs av kommunfullmäktige i 

januari 2023.  

Utifrån planeringsdirektivet som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2022 har nämnder och bolag 

inkommit med underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget. I den över-

gripande planen anges de ekonomiska ramarna för nämnder, bolag och kommunalförbund för det 

kommande året, med en plan för de två följande åren. Även den ekonomiska ersättningen avseende 

kommunens verksamhetsfastigheter fastställs i samband med budgeten. Eftersom en ny kommunplan för 

2023-2026 tas fram parallellt med budgetarbetet innehåller övergripande plan med budget 2023-2025 inte 

några mål. Dessa kommer istället anges i kommunplanen. 

Efter att både den övergripande planen med budget och den nya kommunplanen har fastställts av 

kommunfullmäktige ska nämnder och bolag fastställa nämndens/bolagets plan med budget för kommande 

år. De nya nämnderna tillträder i januari 2023. Nämndernas planer ska fastställas senast i februari 2023. 

Samhällsekonomiska förutsättningar 

De samhällsekonomiska förutsättningarna inför 2023 och framåt ser betydligt dystrare ut än de senaste 

åren. Under pandemiåren 2020 och 2021 var det ekonomiska resultatet i kommunsektorn rekordhögt, 

främst till följd av tillfälliga faktorer och inte på överskott i verksamheterna. Överskotten kom istället främst 

från höga statsbidrag och betydligt högre skatteintäkter än förväntat. Den positiva börsutvecklingen bidrog 

också till att värdet på finansiella placeringar växte rekordartat, i kombination med låg ränta på lån. Trots 

kraftigt stegrad inflation beräknas även 2022 bli ett år med relativt starka resultat för kommuner och 

regioner. Detta tack vare att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt, men även att pensionskostnaderna 

minskar 2022 jämfört med 2021.  

Inför 2023 har nya orosmoln dykt upp i och med det säkerhetspolitiska läget i omvärlden – kriget i Ukraina. 

Utsikterna för framtiden har blivit allt dystrare under våren och sommaren 2022. Brist på gas i Europa gör 

att energipriserna kommer att bli rekordhöga under vintern. Inflationen ökar rekordsnabbt, till och med 

snabbare än skatteintäkterna, som utvecklas relativt positivt till följd av återhämtningen i ekonomin. 

I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, 

men även räntekostnaderna ökar.  

Inflationen påverkar också pensionskostnaderna, som utifrån det nya pensionsavtalet med förändrade 

regler för pensionsavsättning, ökar med hela 31 miljarder kronor för kommuner och regioner under 2023 

men också påverkar 2024.  

Under 2000-talet har skatteintäkternas reala utveckling varit god då löneökningarna har varit högre än pris-

ökningarna, vilket är den normala situationen vid ekonomisk tillväxt. Inför 2023-2025 är situationen den 

omvända. Skatteunderlaget urholkas realt till följd av ökade priser, vilket innebär minskad köpkraft sam-

tidigt som de tillfälliga statsbidragen avvecklas. Därutöver ska kommuner och regioner också finansiera en 

förändrad befolkningsstruktur med fler barn och ungdomar samt en större andel äldre.  
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Kommunens förutsättningar 

Utvecklingen i omvärlden och i samhällsekonomin gör att det förväntat starka resultatet för kommunen 

2022 ersätts med en betydligt mer pessimistisk prognos inför 2023. En hög inflation med ett högre 

ränteläge påverkar köpkraften och den ekonomiska tillväxten och det är tydligt att kommunen står inför en 

lågkonjunktur som ser ut att bli djupare än vad som tidigare antagits. För kommunen beräknas skatte-

underlaget öka under kommande år, men ökningarna urholkas av kostnadsökningar för pensioner och 

högre prisnivåer för varor och tjänster. Det innebär att skatteunderlaget till och med beräknas att minska 

realt under 2023. Samtidigt finns en osäkerhet kring statsbidragens utformning, vilket påverkar 

kommunens möjligheter till långsiktig planering. Kriget i Ukraina bidrar också till osäkerhetsfaktorer som 

kan påverka kommunen både direkt och indirekt. Säkerhetsfrågor är ett högprioriterat område både nu 

och framåt.  

Det nya pensionsavtalet innebär höjda avgifter samtidigt som inflationen innebär att pensionskostnaderna 

räknas upp för de närmast följande åren med betydande kostnadsökningar som följd. Ovanligt stora pris-

höjningar märks också för flertalet varor och tjänster. Den höga inflationen påverkar redan under inneva-

rande år kommunens avtal, där leverantörer initierar förhandlingar om att höja priserna vid avtalsförläng-

ningar men även under löpande avtalstid, vilket är mycket ovanligt. Därtill kvarstår de höga energipriserna 

(el och drivmedel) och det finns en överhängande risk att elpriserna blir än högre i vinter. Även livsmedels-

priserna förväntas fortsätta stiga. En fortsatt hög inflation i omvärlden, liksom en svag svensk krona, talar 

för att den höga inflationen kommer att bestå en tid framöver.  

Konjunkturnedgången kommer samtidigt att slå igenom på arbetsmarknaden och arbetslösheten förvän-

tas successivt öka. Det kan på sikt kan innebära ett ökat behov av försörjningsstöd. Samtidigt kommer 

kostnaderna för försörjningsstödet öka då riksnormen (miniminivå på försörjningsstöd som beslutas av 

regeringen) höjs 2023 till följd av fördyrade levnadsomkostnader.  

Kostnadsökningar påverkar också möjligheterna att genomföra investeringsprojekt inom ram. Katrineholm 

är en expansiv kommun och kommunkoncernen har under flera år haft en hög investeringstakt till följd av 

växande befolkning och politiska prioriteringar, vilket ökat kommunens kostnader för avskrivningar och 

lokalhyror. Flera stora fastighetsinvesteringar i verksamhetslokaler blir klara 2022 och 2023. Kommunen 

har inga långfristiga skulder, förutom koncernkrediten, men kommunkoncernens långfristiga skulder har 

de senaste åren ökat betydligt. Samtidigt har de senaste årens positiva resultat möjliggjort att fler investe-

ringar har kunnat finansieras med egna medel. Därmed har självfinansieringsgraden ökat och soliditeten 

stärkts. Kommunkoncernen står inför stora planerade investeringar även under kommande år. Arbetet 

med fastighetsplanering behöver fortsätta för en optimerad resursanvändning. 

För att ha möjlighet att finansiera den framtida kommunala välfärden är det viktigt att ha kontroll över 

kostnadsutvecklingen. Med en svagare ekonomi minskar handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader 

och möjligheterna att möta förändrade och ökade behov. Kommunen har förutsättningar för en stark 

ekonomi även framåt, förutsatt att kostnadsutvecklingen och investeringstakten dämpas.  

Katrineholm står även inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen då konkurrensen om 

arbetskraften ökar. Åtgärder pågår, exempelvis fortbildnings- och utbildningsinsatser inom äldreomsorg, 

förskola och fritidshem. Arbetet för att attrahera och behålla medarbetare inom bristyrken behöver fort-

sätta. För att möta kommande utmaningar är det viktigt att kommunen fortsätter utveckla sin attraktions-

kraft både som plats och som arbetsgivare. Attraktiva och trygga boendemiljöer, goda arbetsmiljöer, hög 

kvalitet i förskola och skola samt goda kommunikationer är områden som är viktiga för att fler ska söka 

jobb, bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun. 

Befolkningsutveckling 

Kommunens verksamheter påverkas av omvärlden inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Större föränd-

ringar av volymer, till exempel på grund av förändrat antal invånare som är i behov av kommunal service, 

ställer höga krav på omställning. Det gäller både om volymerna ökar eller minskar.  Prognoser för befolk-

ningsutvecklingen är viktiga för att kunna bedöma framtida behov av kommunens olika verksamheter. 

Kommunsektorns demografiska utmaningar beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av 

välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder under kommande decennier. 

Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av 
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välfärden. Främst handlar utmaningen om att antalet äldre ökar i snabbare takt än den arbetsföra 

befolkningen.  

SCB publicerar årligen en framskrivning av befolkningen i Sverige som helhet samt per region och 

kommun. Framskrivningen sträcker sig fram till 2040 och bygger på antaganden om födelsetal, dödlighet, 

invandring och utvandring. På kort sikt kan framskrivningen ses som en prognos. Men på längre sikt ska 

framskrivningen ses som en beräkning som utgår från att dagens beteenden, trender, regler och allmänna 

förutsättningar förblir desamma i framtiden. I beräkningarna tas inte någon hänsyn till exempelvis kommu-

nernas planerade bostadsbyggande, etableringar av företag eller andra framtida mål och förutsättningar. 

SCB:s senaste befolkningsframskrivning presenterades i slutet av maj 2022. Framskrivningen för Sverige 

som helhet pekar på att befolkningen kommer öka både till följd av att fler föds än dör och att fler invand-

rar än utvandrar. Invandringsöverskottet beräknas bidra till ett befolkningstillskott i alla län utom Gotland. 

Utmärkande för den framtida befolkningen är att andelen äldre ökar i alla delar av landet. Det beror på att 

dödligheten minskar, att folk blir äldre, men också på att det föddes många på 1940-talet, en generation 

som nu passerar 80 års ålder. 

Även befolkningsframskrivningen för Katrineholms kommun visar att gruppen som är 80 år eller äldre 

kommer öka betydligt mer än befolkningen i övrigt. Övriga åldersgrupper kommer enligt framskrivningen 

vara jämförelsevis stabila.  

 
Källa: SCB:s befolkningsframskrivning för Katrineholms kommun, maj 2022. 

  
Källa: SCB:s befolkningsframskrivning för Katrineholms kommun, maj 2022. 
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Diagrammet nedan visar en mer detaljerad bild av befolkningsförändringen uppdelat i sex ålderskategorier 

samt totalt. 

 
Källa: SCB:s befolkningsframskrivning för Katrineholms kommun, maj 2022 

SCB:s befolkningsframskrivning visar att den största påverkan på kommunens verksamheter kan förväntas 

av att åldersgruppen 80–89 år kommer öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Därefter förvän-

tas antalet invånare i denna åldersgrupp ligga still och åldersgruppen 90+ ökar. När det gäller åldersgruppen 

65–79-åringar förväntas den minska under de närmaste åren och därefter vara relativt oförändrad.  

För utvecklingen av antalet barn och unga förväntas kommunen mest påverkas av en minskning av antalet 

barn i förskoleålder under perioden fram till 2025. Samtidigt ökar åldersgruppen 7–12 år enligt SCB:s befolk-

ningsframskrivning. Antalet ungdomar förväntas vara stabilt de närmaste åren och därefter öka under några 

år fram till 2030.  

Den demografiska utvecklingen innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg. Främst är det äldre-

omsorgen som kommer ha ett starkt tryck med ökande behov, liksom hälso- och sjukvården. Att de äldsta 

invånarna ökar i snabbare takt än invånarna i yrkesverksam ålder samtidigt som antalet barn och unga är 

stabilt kommer innebära att volymerna i de kommunala verksamheterna totalt sett ökar. Det innebär 

sammanfattningsvis att färre ska försörja fler samt att konkurrensen om arbetskraften ökar såväl i 

kommuner och regioner som i näringslivet stort. Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt att verka för ett 

gott arbetsgivarevarumärke, att fler ska behåller hälsan högt upp i åldrarna och att de i arbetsför ålder som 

står utanför arbetsmarknaden kommer vidare till utbildning och jobb. 

Framtida flyttmönster får också stor betydelse för kommunen. Förutsättningarna när det gäller bostads-

byggande, näringsliv, arbetsmarknad och kommunikationer är viktiga faktorer som påverkar både in- och 

utflyttning. Nybyggnation av bostäder kan direkt ge möjlighet till inflyttning från andra kommuner men 

också indirekt ge förutsättningar för befolkningstillväxt genom ökade möjligheter till flyttkedjor. Katrine-

holms kommun har de senast åren sett ett stort intresse från olika byggföretag att bygga bostäder på olika 

platser i kommunen. Flera stora bostadsbyggnadsprojekt finns i plan och förväntas genomföras under de 

närmaste åren. Hur snabbt dessa kommer färdigställas kan dock påverkas av utvecklingen på bostads-

marknaden och ränteutvecklingen som en följd av konjunkturen. 

Sammantaget är det fortsatt svårt att göra prognoser för befolkningsutvecklingen, bland annat på grund av 

osäkerhet kring hur flyktingsituationen kopplat till invasionen av Ukraina kommer påverka invånarantalet i 

kommunen. Störst påverkan kan förväntas gällande antalet barn och unga samt personer i arbetsför ålder.  
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Den senast tillgängliga befolkningsstatistiken visade att Katrineholms kommun hade 34 689 invånare per 

30 juni 2022. I övergripande plan med budget 2023-2025 beräknas skatteintäkterna utifrån en bedömning 

att kommunens invånarantal kommer uppgå till 34 700 invånare per 1 november 2022, 34 800 invånare 

per 1 november 2023 och 34 900 invånare per 1 november 2024.  

Känslighetsanalys 

Katrineholms kommun har en stark ekonomi och har visat ett positivt resultat under en lång rad år.  

Inför kommande planperiod har dock de ekonomiska förutsättningarna försämrats. Hur förändringar  

i omvärlden och andra påverkansfaktorer får för effekter på ekonomin i Katrineholms kommun kan 

beskrivas genom en känslighetsanalys. I tabellen nedan visas hur olika intäkts- och kostnadsposter skulle 

påverka kommunens resultat 2023 om de förändras. Bland annat framgår att en befolkningsförändring 

med 100 personer medför att nivån på skatter och bidrag ändras med 6,7 mnkr samt att en löneökning 

med 1 procent innebär att kommunens kostnader ökar med 16,6 mnkr. 

Effekt på kommunens intäkter Förändring Effekt +/- 

Befolkningsförändring, effekt på skatter och bidrag 100 pers 6,7 mnkr 

Skatteförändring 1 kr 77,4 mnkr 

Förändring av generella statsbidrag i riket 500 mnkr 1,7 mnkr 

Taxor och avgifter, hyror och arrenden 1% 1,5 mnkr 

Övriga intäkter 1% 2,0 mnkr 

Effekt på kommunens kostnader Förändring Effekt +/- mnkr 

Personalkostnader, exkl pensionskostnader 1% 16,6 mnkr 

Pensionskostnader 1% 2,0 mnkr 

Lokalkostnader 1% 3,5 mnkr 

Inköp av varor och tjänster (t.ex. pga. inflation) 1% 9 mnkr 

Förändring kostnader för försörjningsstöd 100 pers 10,6 mnkr 

Avsatta medel 

Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader.  

De avsatta medlen uppgick per den 31 augusti 2022 till totalt 146,3 mnkr. Kommunen har tre olika sorters 

avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), tillväxtfrämjande medel från tidigare års resultat samt en 

integrationsfond.  

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultat-

utjämningsreserv (RUR). Dessa regleras enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning  

(KF 2021-03-22 § 49). Som högst kan 100 mnkr avsättas till RUR. Per den 31 augusti 2022 uppgick de avsatta 

medlen i RUR till 83,6 mnkr. Beslut om att använda resultatutjämningsreserven sker i första hand i sam-

band med fastställande av övergripande plan med budget. Revidering av, eller beslut om att medel ska 

användas, kan också ske löpande under år då stora svängningar sker i ekonomin på grund av konjunktur 

eller andra omständigheter som under året direkt påverkar kommunens resultat. I samband med årsredo-

visningen fastställer kommunfullmäktige att uttag från resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket 

belopp. 

Därutöver har delar av tidigare års resultat reserverats för tillväxtfrämjande åtgärder. I samband med 

årsredovisningarna för åren 2010 till 2015 har kommunen reserverat medel av resultatet för särskilda 

framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Eftersom dessa medel belastar 

resultatet när de används kommer möjligheten att använda dessa medel tas bort från och med 2023. 

Kommunen har även avsatt medel som kommunen erhåller för sitt breda integrationsåtagande. Ett 

åtagande som sträcker sig över flera år varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för 

framtida åtaganden. En del av den schablonersättning som årligen tilldelas kommunen från Migrations-

verket avsätts till fonden för att kunna användas till specifika projekt. Om medel som reserverats från 

integrationsfonden inte förbrukas återförs dessa till fonden. Integrationsfonden tillförs också löpande nya 

medel utifrån ersättningen från Migrationsverket. 
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I planeringsdirektivet för 2022 (KS 2021-04-28, § 75) förlängde kommunstyrelsen den inför 2021 beslutade 

satsningen om att använda 2,7 mnkr från integrationsfonden för kompetenshöjande insatser för barn-

skötare och barnskötarbiträden inom förskolan. Det innebär att bildningsnämnden kan nyttja de avsatta 

medlen till och med första halvåret 2024. Under 2021 nyttjades 0,65 mnkr. Under 2022 hade 1,1 mnkr 

nyttjats per 31 augusti.  

I övergripande plan med budget 2022-2024 reserverades 5 mnkr från integrationsfonden för volymföränd-

ringar inom bildningsnämndens verksamheter. Syftet var att vid behov kunna hantera större avvikelser i 

förhållande till de prognostiserade volymförändringarna inom förskola och skola. Prognosen för 2022 är 

att dessa medel inte kommer att behöva nyttjas och de återgår då till fonden. 

Totalt uppgick kommunens avsatta medel till 146,3 mnkr per 31 augusti 2022. Beaktat redan fattade beslut 

om att reservera medel till bildningsnämnden fanns det 139,3 mnkr kvar att besluta om. 

Avsatta medel, mnkr 31 aug 2022 

RUR 83,6 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

Integrationsfonden 27,4 

TOTALT 146,3 

…varav reserverade för satsningar 2022-2024 7,0 

Kvar att besluta om 139,3 

 

I övergripande plan med budget 2023-2025 reserveras medel från integrationsfonden för följande 

satsningar 2023: 

• Tillfällig förstärkning för omställningskostnader bildningsnämnden: 13 mnkr 

• Utbildningstjänster: 1 mnkr 

• Medfinansiering yrkesvux: 2,14 mnkr 

• Reserv habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir): 2 mnkr 

• Reserv sommarlovsaktiviteter (om statsbidrag uteblir): 1 mnkr 

Integrationsfonden tillförs löpande nya medel utifrån ersättningen från Migrationsverket, vilket innebär att 

det kommer finnas ytterligare medel att besluta om under nästa år.  
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Ekonomiska ramar 
I den övergripande planen med budget fastställs kommunens övergripande driftbudget 2023 med plan  

för 2024-2025. Den övergripande planen med budget innehåller också kommunens investerings- och 

exploateringsbudget samt budget för fastighetsinvesteringar 2023 med plan för 2024-2027. 

Utgångspunkten för driftsbudgeten är flerårsplanen 2023-2024 som fastställdes av kommunfullmäktige i 

november 2021, samt planeringsdirektivet för 2023 som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2022. 

Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska justeringar, ny skatteunderlagsprognos samt justeringar 

under majoritetsberedningen. I bilaga 1 redovisas ändringarna i nämndernas ramar. 

Finansiering 

Finansieringen av kommunens verksamhet sker främst genom skatteintäkter och utjämning, fastighets-

avgift, generella och riktade statsbidrag samt avgifter som invånare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, 

med mera. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning används SKR:s senaste prognos gällande skatteunderlag och 

kostnadsutjämning från oktober 2022. Utgångspunkten i beräkningen är att kommunen förväntas ha 

34700 invånare per 1 november 2022, 34 800 invånare per 1 november 2023 och 34 900 invånare per 1 

november 2024. Jämfört med planeringsdirektivet har det förväntade invånarantalet per 1 november 2022 

minskats med 200 invånare, med utgångspunkt från det faktiska invånarantalet per 30 juni 2022 som 

uppgick till 34 689 personer.  

Riktade statsbidrag har ej beaktats, förutom det riktade generella statsbidraget för äldreomsorg. 

Borgensavgifter 

Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt fastställda principer. Genom ett kommunalt borgens-

åtagande kan bolagen ta upp lån till en lägre ränta. För att möta kraven på marknadsmässighet beräknas 

borgensavgiften utifrån den så kallade marginalmetoden och grundar sig på uppgifter från senast fastställd 

årsredovisning för bolagen.  

Borgensavgiften 2023 uppgår för KFAB till 0,45 procent, för KIAB till 0,23 procent och för KVAAB till 

0,71 procent av det utstående borgensbeloppet. Kommunens budgeterade intäkt för utställd borgen upp-

går till 11,8 mnkr 2023. För 2024 och 2025 ligger beloppet på samma nivå som för 2023. 

Revidering av taxor och avgifter 

Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna sett över om det behöver göras justeringar av avgifter 

och taxor inom nämndens verksamhetsområde. Eventuella taxeändringar beaktas inom nämnderna. 

Kompensation för kostnadsökningar 

Demografi 

Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom 

förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad per 

individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar mellan åren.  

I tabellen nedan framgår prognosticerade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg. 

Beräkningen utgår från SCB:s befolkningsframskrivning från juni 2022, med justering från bildnings-

förvaltningen av antalet barn i förskolan och skolan utifrån kända förhållanden i september 2022. 

Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger på samma princip 

som används gentemot de fristående verksamheterna. Det totala bidraget per barn/elev inom förskolan 

och grundskolan har delats upp i en grund och ett tilläggsbidrag, som efter bedömning av elevhälsan 
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fördelas till barn i behov av särskilt stöd samt en del för modersmålsundervisning. Gällande bidraget inom 

gymnasieskolan används ett viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta platser. 

Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden baseras på 

underlag från den kommunala kostnadsutjämningsmodellen. 

Effekterna av resursfördelningsmodellen för 2022 uppgår till -24,0 mnkr för bildningsnämnden och 

+13,1 mnkr för vård- och omsorgsnämnden och är fördelade i nämndernas ramar. Att resursfördelningen 

är negativ för bildningsnämnden beror på låga födelsetal 2020, 2021 och 2022, vilket får effekt på resurs-

tilldelningen avseende förskolan men även på minskat antal elever i grundskolan. En större utflyttning än 

inflyttning till kommunen påverkar också antalet elever i skolan.  

Kategori 

Budget 

2022 

Prognos 

2023 

Effekt 

(tkr) 

Prognos 

2024 

Prognos 

2025 

Förskola inkl. pedagogisk omsorg 1 914 1 786 -13 166 1 699 1 651 

Förskoleklass 464 456 -441 420 441 

Grundskola 1-6 2 574 2 513 -4 489 2 603 2 606 

Grundskola 7-9 1 275 1 222 -4 628 1 206 1 245 

Grundskola 4 313 4 190 -9 558 4 229 4 292 

Gymnasieskola* 1 281 1 272 -1 278 1 266 1 275 

Skola 7 508 7 249 -24 003 7 194 7 219 

65-79 år 5 903 5 951 1 062 5 899 5 844 

80-89 år 1 821 1 896 9 457 2 034 2 161 

90-w år 426 434 2 578 430 423 

Äldreomsorg 8 150 8 281 13 097 8 363 8 428 

TOTALT 15 658 15 529 -10 906 15 557 15 647 

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet. 

Personal 

För löneökningar avsätts medel till nämnderna motsvarande 2,1 procent 2023, 2024 och 2025. Medel 

avsätts också för en riktad lönesatsning till svårrekryterade yrkesgrupper. Beräkningarna utgår från en 

löneökning om 2,1 procent för 2022. 

Under kommunstyrelsen finns en reserv avsatt för ytterligare löneuppräkning 2023. 

Pensioner 

Pensionskostnaderna beräknas enligt den senaste prognosen från KPA öka med 77,5 mnkr till 2023 i jäm-

förelse med budget 2022. Det beror dels på ett nytt pensionsavtal 2023 som ger högre avgiftsnivåer för 

kommunen men framförallt på en högre inflationsberäkning än i tidigare prognoser. 2024 beräknas 

pensionskostnaderna öka med ytterligare 21,1 mnkr. 2025 beräknas kostnaden istället bli 38,9 mnkr lägre 

än 2023 vilket beror på att KPA räknar med att inflationen då sjunkit till mer normala nivåer.  

I de budgeterade kostnaderna för pensioner är det beaktat att kommunen planerar att teckna ytterligare  

pensionsförsäkringslösningar under 2022 som leder till lägre kostnader 2023 och framåt. 

Lokaler 

Inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025 har nämnderna lämnat förslag till priorite-

rade fastighetsinvesteringar. Förslag till investeringar i fastigheter och lokaler och därav följande hyres-

kostnader bereds och sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med lokalarbetsgruppen 

och fastighetsbolagen KFAB och KIAB. Under budgetberedningen har ytterligare prioritering varit nödvän-

dig för att kostnadsökningen ska rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är fastighetsinveste-

ringarnas effekt på kommunens hyresåtagande som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet.  

Den totala fastighetsinvesteringsbudgeten uppgår till 144,5 mnkr för 2023, vilket ökar kommunens hyres-

åtagande med 10,6 mnkr 2023. Medel för hyresökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och 

KIAB:s lokaler som sedan tidigare är beslutade för 2022 eller som tas upp i fastighetsinvesterings-

budgeten för 2023 är inräknade i driftsbudgeten. Medel finns även avsatta för hyresökningar för 

verksamhetslokaler som inte ägs av KFAB och KIAB.  
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Fastställda hyror har lagts ut på nämndernas ramar, övriga beräknade hyresökningar hanteras centralt 

och läggs ut på nämnderna i samband med att lokalerna tillträds. Hyror för tomställda lokaler flyttas till 

kommunstyrelsen. 

Avskrivnings- och driftkostnader till följd av investeringar 

Inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025 har nämnderna lämnat förslag till priori-

terade investerings- och exploateringsbehov, inklusive uppgift om vad dessa ger för driftkonsekvenser. 

Investeringsbehoven är fortsatt höga och ytterligare prioritering har varit nödvändigt för att kostnaderna 

ska rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är investeringarnas nettoeffekt som är utgångs-

punkten i prioriteringsarbetet.  

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 76,2 mnkr för 2023. I exploateringsbudgeten uppgår 

investeringsnivåerna till 33,7 mnkr 2023. Avskrivningskostnaderna är beräknade utifrån både tidigare och 

nya beslut om investeringar och exploateringar. Utifrån detta uppgår avskrivningsbudgeten till totalt 

86,8 mnkr 2023 och är fördelad i nämndernas ramar. I samband med tertial-, delår- och årsbokslut 

justeras nämndernas ramar efter faktiska kapitaltjänstkostnader. 

Ett av kommunens finansiella mål i kommunplan 2019-2022 är att avskrivningarna inte ska uppta mer än 

tre procent av driftbudgeten under mandatperioden. Det betyder att avskrivningarna i genomsnitt inte 

ska uppgå till mer än cirka 77 mnkr för 2023. Budgetmässigt uppnås inte det finansiella målet då andelen 

blir 3,4 procent 2023 och enligt flerårsplanen 3,6 procent 2024 och 3,9 procent 2025. Målet utvärderas i 

årsredovisningen då det verkliga utfallet redovisas. Normalt hinns inte alla investeringar och 

exploateringar med, vilket innebär att avskrivningarna oftast blir lägre än budgeterat. 

Driftskonsekvenserna av nya investeringar och exploateringar uppgår till 1,7 mnkr för 2023. Dessa finns 

med i driftsbudgeten och är fördelade på berörda nämnder.  

Övriga pris- och kostnadsförändringar 

Till följd av att inflationen nu ligger på en högre nivå än de senaste åren har en reserv om 10 mnkr avsatts 

under kommunstyrelsen för att i viss mån kunna kompensera nämnderna för kostnadsökningar som 

uppstår till följd av inflation. Pris- och kostnadsutvecklingen kommer att följas noga och beslut om 

eventuell kompensation kommer att tas i samband med tertial- och delårsuppföljningarna. Eventuella 

pris- och kostnadsökningar därutöver ska hanteras av nämnderna inom ram genom effektiviseringar. 

Ramförändringar 

I driftsbudgeten anges nämndernas ekonomiska ramar för kommande år. Beräkningen av kommunens 

skatteintäkter är baserad på SKR:s skatteunderlagsprognos från september 2022 och ett antagande om 

att kommunen kommer ha 34 700 invånare per 1 november 2022. I bilaga 1 beskrivs de ändringar som 

gjorts i ramarna mer i detalj. Utöver tekniska justeringar har följande större ramjusteringar gjorts: 

• Kommungemensamma poster  

− Löneuppräkning 2023 med 2,1 procent: 35,9 mnkr (är fördelat per nämnd) 

− Kommunövergripande löneprioriteringar 2023: 6 mnkr (är fördelat på berörda nämnder) 

− Pensionskostnader: 77,5 mnkr 

• Övergripande politisk ledning 

− tillfällig ramförstärkning 2023 för utbildning av förtroendevalda: 0,4 mnkr 

− ramförstärkning 2023 förtjänsttecken: 0,45 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2024 för EU-val: 1,0 mnkr 

• Kommunstyrelsen  

− minskning KS medel till förfogande: -2 mnkr 

− tillfällig ramjustering 2023-2026 effektivisering kommunledningsförvaltningen: -4 mnkr 

− ramförstärkning kommungemensamma hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter: 1,8 mnkr 

− ramförstärkning för språktester vid rekrytering: 0,4 mnkr 

− ramförstärkning kollektivtrafik: 5,1 mnkr 
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− reserverat för inflation samt löneökning: 18,3 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2023 för ny översiktsplan, detaljplan Djulö samt Triangeln: 3 mnkr  

− tillfällig förstärkning 2023 för utbildningstjänster: 1 mnkr, från integrationsfonden 

− reserv 2023 för habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir): 2 mnkr, från integrationsfonden 

− reserv 2023 för sommarlovsaktiviteter (om statsbidrag uteblir): 1 mnkr, från integrationsfonden 

• Bildningsnämnden 

− ramjustering utifrån demografi: -24 mnkr 

− ramförstärkning ökat generellt statsbidrag: 2,3 mnkr 

− ramförstärkning för utökning städ nya lokaler: 1,5 mnkr 

− ramförstärkning för trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på fritiden: 

1,5 mnkr 

− tillfällig ramförstärkning 2023 för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet: 

2,0 mnkr 

− tillfällig förstärkning 2023 för omställningskostnader: 13 mnkr, från integrationsfonden 

• Kulturnämnden 

− ramförstärkning för volymökning ungdomsverksamhet: 0,5 mnkr 

• Service- och tekniknämnden 

− ramförstärkning utökning städ nya lokaler: 0,2 mnkr 

• Socialnämnden 

− ramförstärkning socialjour: 0,8 mnkr 

− ramförstärkning försörjningsstöd till följd av ökat prisbasbelopp: 3 mnkr 

− ramförstärkning ökad ersättning familjehemsvård: 1 mnkr 

− ramförstärkning SSPF-samordning (skola, socialtjänst, polis, fritid): 0,65 mnkr  

− ramförstärkning generellt: 10 mnkr  

• Viadidaktnämnden 

• Vård- och omsorgsnämnden 

− ramjustering utifrån demografi: 13,1 mnkr 

− ramförstärkning nya gruppbostäder samt dagverksamhet LSS: 10,4 mnkr 

− ramförstärkning nya platser socialpsykiatri: 2,7 mnkr 

• Överförmyndarnämnden 

− ramförstärkning, bland annat till följd av ny nämnd: 1 mnkr 

• Västra Sörmlands Räddningstjänst 

− ramförstärkning för bland annat ökad bemanning: 1,4 mnkr 

Budgeterat resultat 

Enligt ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning i kommunplan 2019-2022 ska 

resultatet uppgå till minst en procent av skatteintäkterna. De senaste åren har kommunen budgeterat för 

ett resultat på cirka två procent av skatteintäkterna.  

Det budgeterade resultatet för 2023 uppgår till 3,9 mnkr, vilket motsvarar 0,15 procent av skatte-

intäkterna. Flerårsplanens budgeterade resultat uppgår för 2024 till 6,1 mnkr (0,23 procent) och för 2025 

till 85,9 mnkr (3,13 procent). Därmed förväntas inte det finansiella målet nås vare sig 2023 eller 2024. 

Kommunens kostnader för pensioner ökar mycket kraftigt under 2023 och 2024 men förväntas därefter 

minska till en normalnivå från och med 2025. Detta bedöms som ett synnerligt skäl för att budgetera för 

ett lägre resultat än den nivå som anges som god ekonomisk hushållning enligt det finansiella målet.  
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Prioriteringar och satsningar 
Med utgångspunkt från nämndernas underlag och de ställningstaganden som gjorts under majoritets-

beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025 sammanfattas här fokusområden och 

satsningar som kommer prioriteras kommande år. 

En attraktiv kommun 

Arbetet med kommunens nya översiktsplan, Framtidsplan 2050, fortsätter under 2023 enligt tidsplan. 

Framtidsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som sätter agendan för hur Katrineholms kommun ska 

utvecklas och hur livet här ska se ut i framtiden. Den kommer också visa var det är mest lämpligt att fort-

sätta bygga bostäder, handelsområden, industrier med mera.  

Tillgången på bostäder och etableringsmark är avgörande faktorer för fortsatt tillväxt. Samtidigt är till-

växten svår att bedöma eftersom den även påverkas av faktorer som konjunktur, ränteläge, prisutveckling 

och beslut på nationell nivå. De senaste åren har det varit bra fart på bostadsbyggnationen, både när det 

gäller småhus och flerbostadshus. Två större bostadsprojekt med totalt 300 bostäder (Abborren och 

Hämplingen) planeras att färdigställas under 2023. Nyproduktionen av småhus är också hög och några 

tydliga tecken på avmattning kan ännu inte ses. Den genomförda utredningen av tomställda skollokaler har 

visat på flera möjligheter att skapa nya attraktiva bostäder. Därför flyttas ansvar och budget för tomställda 

lokaler till kommunstyrelsen. Ett fortsatt utredningsuppdrag ges gällande Södra skolan. 

I en tid när platser konkurrerar med varandra om investeringar, besökare och inflyttare blir tillgång till och 

skötsel av det offentliga rummet en viktig förutsättning för kommunens attraktivitet och identitet. I Katrine-

holm finns en lång tradition av att anordna event, arrangemang, cuper, läger och tävlingar inom idrott, 

kultur och andra intresseområden. Mängden besökare gynnar näringslivet men ger också möjligheter att 

marknadsföra Katrineholm som en plats att leva, bo och verka på. 

Parker, offentlig konst, lekparker, kulturliv, sport- och fritidsanläggningar och andra miljöer som inbjuder 

till aktivitet, utevistelse och gemenskap har stor betydelse för hur platsen upplevs. Satsningen på offentlig 

konst och konstnärlig utsmyckning av verksamhetslokaler fortsätter. Bilden av Katrineholm som en 

blomstrade trädgårdsstad ska också fortsätta att utvecklas i linje med de globala målen för hållbar 

utveckling. Flera satsningar pågår och planeras för fortsatt utveckling av Djulöområdet, bland annat en 

ombyggnation av strandcaféet. Det ska också tas fram en ny detaljplanen för Djulö som ska inrymma ett 

nytt koloniområde för att möjliggöra en flytt av Lasstorps koloniområde. Vidare ska kommunens strategi 

för lek- och aktivitetsparker omsättas till genomförandeplaner, med målet att på ett ännu bättre sätt skapa 

lekmiljöer som är gröna, fantasifulla och utgår från barns behov av fysisk aktivitet, motorisk träning och lek.  

Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade. 

Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodo-

göra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. För att nå dit behövs och pågår ett brett arbete 

kring bland annat integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och folkhälsa. För att öka den upplevda 

tryggheten sker ett nära samarbete mellan kommunens säkerhetschef, berörda förvaltningar och polisen. 

Fortsatta satsningar på belysning, välskött utomhusmiljö och skyndsamma åtgärder mot skadegörelse och 

klotter är också viktiga delar i trygghetsarbetet. 

Flera satsningar som infördes för att få igång resandet med kollektivtrafik efter pandemin fortsätter nästa år. 

Det gäller lågtrafikskorten för 65+, som ger pensionärer möjlighet att resa avgiftsfritt när det är mindre folk 

på bussen, sommarbusskorten för ungdomar och ökad turtäthet under sommarmånaderna. Satsningen på 

att prioritera gång- och cykeltrafik före biltrafik ska också fortsätta. Syftet är att öka tillgänglighet och 

trygghet för oskyddade trafikanter och att främja hållbara och hälsosamma resvanor. Den väginventering 

som genomförts 2022 kommer ligga till grund för en långsiktig resursplanering av kommunens gatu- och 

vägunderhåll.  
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Prioriteringar 2023 

• Fortsätta arbetet med Framtidsplan 2050 

• Korta tiderna för framtagande av detaljplaner 

• Ta fram och anta detaljplaner med extra fokus på villatomter 

• Säkerställa markförsörjning för bostäder 

• Ta fram en projektplan för nybyggnation, trafikutveckling, parkering och grönstruktur inom 

centrumområdet med en stärkt koppling till resecentrum 

• Påbörja arbetet med Katrineholms sjöpark på Norr, området öster om Bievägen 

• Ta fram en ny detaljplan för och fortsätta utveckla Djulöområdet med bland annat nya bryggor och nytt 

strandcafé  

• Satsa på offentlig konst, konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnationer samt belysning av offentliga 

konstverk 

• Påbörja en modernisering av kulturhuset Ängeln 

• Genom Lyckliga gatorna skapa vardags- och gatufester i samverkan med föreningslivet för ökad 

gemenskap och stolthet i bostadsområden 

• Genomföra trygghetsvandringar och åtgärda identifierade risker och brister 

• Prioritera satsningar på belysning utifrån trygghet och säkerhet 

• Välskötta lekparker, grönområden, gator, idrottsanläggningar och andra utemiljöer 

• Motverka nedskräpning och åtgärda skadegörelse och klotter skyndsamt 

• Digitalisera skötselplaner för anläggningar och utemiljöer och automatisera arbetsmoment för att 

effektivisera drift och underhåll 

• Säkerställa bra tågförbindelser och avgångstider 

• Fortsätta satsningarna på lågtrafikskort +65, sommarbusskort för ungdomar och ökad turtäthet för att 

öka resandet med kollektivtrafik 

• Utveckla tillgången till gång- och cykelbanor och påverka beteenden för att fler ska välja att gå, cykla och 

åka kollektivt 

• Prioritera gång- och cykelvägar i drift- och underhållsarbetet 
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Näringsliv och arbetsmarknad 

Under 2022 har tre detaljplaner på Lövåsen vunnit laga kraft. Detaljplanerna möjliggör för etableringar av 

nya företag och arbetsplatser och beredning av marken pågår.  

Vid sidan av arbetet för fler företagsetableringar fortsätter kommunens arbete med olika åtgärder för att 

öka sysselsättningen och att få fler att övergå till egen försörjning från försörjningsstöd. Det är också ett 

viktigt led i arbetet med att klara kommunens kompetensförsörjning. Enligt Arbetsförmedlingen handlar de 

framtida utmaningarna inom arbetsmarknadsområdet främst om arbetskraftsbehovet för att säkerställa 

välfärden, kompetensbrist inom den tekniska sektorn samt långtidsarbetslöshet.  

Utbildning, särskilt slutförd gymnasieutbildning, är av stor vikt för en trygg etablering på arbetsmarknaden. 

För att öka matchningen mellan elevers utbildningsval och det lokala och regionala behovet av arbetskraft 

kommer studie- och yrkesvägledarorganisationen förstärkas. När ESF-projektet Kompetens inför framtiden 

avslutas i december 2022 kommer ordinarie verksamhet att ta vid och upprätthålla samarbetet med närings-

livet. Målsättningen är att fortsätta driva arbetet med näringslivets kompetensutveckling via framförallt 

yrkeshögskoleutbildning, men även genom ökad samverkan med olika lärosäten. Det aktiva arbetet inom 

hela kommunorganisationen med att ta emot och handleda ungdomar, studerande och arbetssökande inom 

feriearbeten, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar kommer också 

fortsätta. 

Den primära målgruppen för kommunens arbetsmarknadsverksamhet är personer med beslut om 

försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Sedan hösten 2020 har antalet hushåll med försörjningsstöd 

stadigt minskat. Trots detta förväntas kostnaderna för försörjningsstödet öka 2023 till följd av inflationen 

som påverkar regeringens beslut om prisbasbeloppet och riksnormen för försörjningsstöd. En risk finns 

även att lågkonjunkturen och kostnadsutvecklingen i samhället ska medföra ett ökat behov av försörjnings-

stöd. Många av dem med långvarigt biståndståndsbehov har psykisk och fysisk ohälsa och behov av mer 

långsiktigt och individanpassat stöd med parallella insatser från olika samhällsaktörer. Medel har sökts från 

Samordningsförbundet RAR för att utveckla en ny arbetsmetod som ska underlätta samordningen. 

Kommunen fortsätter också att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen utifrån de beslut som tas på 

nationell nivå om olika former av arbetsmarknadsstöd. 

Prioriteringar 2023 

• Verka för fler företagsetableringar och ett bra företagsklimat som ger förutsättningar för fler 

arbetstillfällen i kommunen 

• Säkerställa kommunens markförsörjning genom markköp och dialog med markägare 

• Utveckla och färdigställa mark till försäljning inom områdena Lövåsen-Finntorp och Uppsala 

• Utveckla Södra och Norra terminalen inom Katrineholms Logistikcentrum tillsammans med GDL 

• Se över om fler lokala och småskaliga matproducenter kan leverera till kommunen 

• Samverka med +Katrineholm och Region Sörmland för att främja långsiktig och hållbar utveckling av 

kulturella kreativa näringar 

• Förstärka studie- och yrkesvägledningsorganisationen 

• Arbeta aktivt inom hela kommunorganisationen för att ta emot ungdomar, studerande och 

arbetssökande till feriearbeten, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av 

åtgärdsanställningar 

• Utveckla handledarorganisationen, bland annat genom utbildning av handledare och språkombud för 

att säkerställa ett gott mottagande av praktikanter. 

• Förtydliga och öka samarbetet med Arbetsförmedlingen 

• Skapa en utredningsfunktion som stöd för en tydligare insatsbedömning i samverkan med berörda 

aktörer 

Utbildning 

Under 2023 beräknas den nya förskolan i Forssjö stå klar. Forssjö skola kommer att ta över de tidigare 

förskolelokalerna som därmed anpassas till skolverksamhet. Den pågående upprustningen av förskolan 

Häringe i Valla kommer att slutföras under 2023. Satsningen på upprustning av kommunens förskolor sker 

i samverkan med KFAB och innebär att äldre förskolor med stora renoveringsbehov utvecklas till moderna 
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förskolor med spännande lärmiljöer för barnen och bättre arbetsmiljö för personalen. Nästa förskola på 

tur är Ängstugan i Sköldinge. För att kunna öka förskolans kvalitet utifrån ett förstärkt undervisnings-

uppdrag är det också viktigt att varje barn har tillgång till en utbildad pedagog. Samtidigt ställer det 

minskande antalet förskolebarn krav på strukturella och organisatoriska förändringar som behöver ske i 

samverkan mellan flera förvaltningar.  

De senaste åren har kommunen gjort historiskt stora investeringar i nya, moderna och utökade skollokaler. 

Till höstterminen 2023 kommer även upprustningen av Tallåsskolan vara färdigställd. Parallellt med 

satsningarna på förbättrade skolmiljöer fortsätter det intensiva arbetet för att höja skolresultaten. 

Exempelvis har den förstärkning som möjliggjort trelärarsystem i matematik och engelska i år 7-9 varit 

framgångsrik, liksom elevhälsans riktade insatser mot år 7-9. Satsningen på ökad måluppfyllelse och 

trygghet på högstadiet och gymnasiet förlängs därför 2023. Samtidigt permanentas den satsning på 

trygghetsskapande åtgärder för barn och unga både i skolan och på fritiden som inleddes för ett par år 

sedan. Arbetet kring trygghet bedrivs i nära samarbete mellan flera förvaltningar utifrån bland annat 

modellerna En kommun fri från våld och SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid). 

Utvecklingsarbetet inom skolan påverkas av att det på nationell nivå har skett och utreds många stora 

förändringar. Ändrade läroplaner och kursplaner i grundskolan och grundsärskolan trädde i kraft i juli 

2022. Förslag till förändringar finns även gällande förstärkning av elevhälsan och hur det regionala utbudet 

av gymnasieutbildningar ska dimensioneras lokalt. Utvecklingsarbete påverkas också av att det finns en 

osäkerhet gällande vilka riktade statsbidrag som skolan kommer få del av framöver. 

Kommunens måltidsverksamhet har en viktig roll i att ge barn och elever goda förutsättningar att utvecklas 

och prestera i sitt skolarbete. Organisatoriskt pågår flera förändringar kopplat till att nya kök startas på 

Järvenskolan och skolan på Norr läsåret 2022/23. En måltidsgrupp med elever och pedagoger ska bidra till 

att öka delaktighet och samsyn och att utveckla moderna och innovativa skolrestauranger.  

Även städning och vaktmästeri har stor betydelse för skolmiljön. Nya skollokaler ändrar förutsättningarna 

för städningen. Ett utvecklingsarbete kring skolans toaletter planeras i samverkan med KFAB med målet att 

få en trevligare skolmiljö genom att arbeta gemensamt med beteende, städning och underhåll. 

Under kommande år fortsätter också arbetet med att utveckla den kommunala vuxenutbildningen för att 

nå en högre måluppfyllelse. Den politiska majoriteten har för avsikt att säga upp avtalet med Vingåkers 

kommun och göra om organisationen för vuxenutbildning och arbetsmarknad. Arbetet med att förbereda 

organisationsförändringen kommer påbörjas under avtalets uppsägningstid. 
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Möjligheterna att studera på hemmaplan har utökats de senaste åren, bland annat genom aktiv samverkan 

med flera lärosäten. Samarbetet fortsätter också att stärkas med utbildningsanordnare och näringslivet för 

att öka utbudet av kurser och utbildningar inom yrkeshögskolan. 

Även komvux påverkas av flera utredningar och förslag som bereds på nationell nivå, bland annat gällande 

ett nytt omställningsstudiestöd, validering på komvux, decentraliserad vårdutbildning samt prestations-

baserad ersättning till komvux. En rad lagförslag bereds också som ska förbättra kompetensförsörjningen 

samt underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens behov ska 

tydligare än tidigare vägas in när beslut tas om vilka utbildningar som ska erbjudas och i vilken omfattning. 

Det föreslås också krav på samverkan genom avtal med minst två andra kommuner vid planering, 

dimensionering och erbjudande av utbildning inom komvux. 

Prioriteringar 2023 

• Fortsätta satsningen på upprustning av förskole- och skollokaler 

• Fortsätta arbetet med att implementera de nya läro- och kursplanerna 

• Vidareutveckla barn- och elevhälsans främjande uppdrag 

• Förbättra uppföljningen av varje barn och elevs lärande utifrån insatta insatser 

• Förlänga satsningen på ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet 

• Fortsätta satsningen på kompetensutveckling för barnskötare, barnskötarbiträden och lärare i 

fritidshem 

• Fortsätta satsningen på trygghetsskapande åtgärder och brotts- och drogförebyggande arbete kring 

barn och unga utifrån SSPF och En kommun fri från våld 

• Fortsätta arbeta med SkolFam, ett systematiskt arbete med placerade barns skolgång 

• Utveckla måltidspedagogiken inom förskola och skola genom bland annat utbildning för kökspersonal 

och så kallat kockfritids under lov 

• Skapa trygga måltidsmiljöer för alla elever, med extra fokus på situationen för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

• Implementera appen "Lajka maten" där elever kan ge direkt återkoppling på den serverade maten 

• Följa upp städningen av nya skollokaler, där utformning och materialval skapar nya förutsättningar 

• Gemensamt arbeta med beteende, städning och underhåll av skolans toaletter för en bättre skolmiljö 

• Öka samverkan med lärosäten och yrkeshögskolor för att kunna erbjuda utbildningar som efterfrågas 

av såväl invånare som arbetsmarknad 

• Locka fler till högre studier och öka måluppfyllelsen för befintliga studenter 

• Fortsätta avsätta resurser för medfinansiering av yrkesvux vid behov 

• Öka samverkan med näringslivet för att förmedla relevant kompetensutveckling som stärker 

näringslivet och ger breddad rekryteringsbas 

• Utveckla sfi-verksamheten för att nå en högre måluppfyllelse 

• Fortsätta utvecklingen av kvalitetsarbetet inom komvux med fokus på uppföljning av externa 

utbildningsanordnare 

• Fortsätta utvecklingen av den digitala lärmiljön med fokus på digital kompetensutveckling för eleverna 

Omsorg och sociala insatser 

Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre och inom funktionsstöd är högt prioriterat även inför 

kommande år. Den demografiska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen innebär att verksamhets-

volymerna ökar. Därför förstärks vård- och omsorgsnämndens ram samtidigt som kvalitets- och utvecklings-

arbetet fortsätter. 

Arbetet utifrån kommunens boendeplan för renoveringar av särskilda boenden för äldre fortsätter med 

renovering av Furulidens, Panterns och Norrgläntans särskilda boenden. Pantern kommer i samband med 

detta bli ett särskild boende inom socialpsykiatrin, vilket också innebär en satsning på fler platser. Under 

2023 utökas även verksamheten inom funktionsstöd då en ny gruppbostad och en ny dagverksamhet 

startas i kvarteret Hämplingen. 
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Den 1 juli 2022 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en 

fast omsorgskontakt och från och med juli 2023 ska endast undersköterskor få utses till fast omsorgs-

kontakt. På sikt innebär lagändringarna att en större del av hemtjänstens personal behöver ha under-

sköterskeutbildning. Ett viktigt fokusområde 2023 är också att vidareutveckla den nära vården i samverkan 

med regionen. Målet är en god och nära vård med fokus på individen, vilket bland annat innebär att mer 

vård ska kunna ges i hemmet. Satsningen på nära vård förväntas ge en förbättring för brukare/patienter 

men kan samtidigt innebära en förskjutning av arbetsuppgifter från region till kommun och därmed högre 

kompetenskrav för kommunens personal. Nästa år fortsätter också arbetet med att ta till vara möjlig-

heterna med digitalisering och välfärdsteknik för att göra vardagen enklare och tryggare för människor i 

behov av stöd.  

I juni 2022 tog riksdagen beslut om flera ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) som träder i kraft den 1 januari och som innebär att antalet personer som kan få assistansersättning 

och personlig assistans bedöms öka. På nationell nivå pågår även beredning av flera andra förslag som kan 

få stor påverkan på kommunens vård och omsorg. Det gäller bland annat ändringar i socialtjänstlagen, en 

ny äldreomsorgslag samt förslag gällande kommunal hälso- och sjukvård. Andra pågående utredningar 

gäller förutsättningar för att införa en gräns för antalet anställda per chef och att reglera utbildningskrav.  

För att tidigt kunna erbjuda stöd och förhindra en negativ utveckling med ökade sociala problem behöver 

socialnämndens uppsökande, informerande och förebyggande arbete utvecklas ytterligare nästa år. Det är 

också i linje med förslaget till ny socialtjänstlag som säger att kommunerna ska arbeta med mer förebygg-

ande och lättillgängliga stödinsatser och som ökar möjligheten att ge insatser utan ansökan och utredning. 

Flera andra lagförslag bereds också som framöver kan får stor påverkan på socialnämndens verksamheter. 

Det gäller till exempel förslaget att kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begår grova brott 

samt samsjuklighetsutredningens förslag att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett 

ansvar för regionernas hälso- och sjukvård, medan socialtjänstens ansvar fokuseras på uppsökande och 

förbyggande arbete, sociala stödinsatser, stöd till anhöriga samt insatser för barn och unga. 

Nästa år fortsätter också utvecklingen av hemmaplanslösningar. Genom implementeringen av metoden 

Signs of Safety ses arbetssätt och metoder över för att öka familjers delaktighet samt involvera nätverket 

tidigt. Under 2023 ska också ett säkerhetsteam utvecklas, en insats som familjer ska kunna ges istället för 

att det blir en placering. För att minska de konsultstödda familjehemmen kommer några egna familjehem 

att förstärkas med utbildning och omfattande stöd så att de kan ta emot placeringar av barn och unga med 

komplexa behov.  
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Prioriteringar 2023 

• Fortsätta arbetet med att genomföra och planera renoveringar av äldreboenden i enlighet med 

boendeplanen 

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

Sörmland 

• Fortsätta arbetet kring värdegrund och bemötande 

• Fortsätta satsningen på språktester vid rekrytering 

• Fortsätta införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänst 

• Stärka patientsäkerhetsarbetet ytterligare 

• Utveckla användandet av välfärdsteknik 

• Återinföra matråd inom äldreboenden och utveckla dialogen med brukare gällande matfrågor 

• Utreda förutsättningar för att inrätta en familjecentral på Norr 

• Utveckla socialnämndens uppsökande, informerande och förebyggande arbete 

• Arbeta enligt den framtagna modellen för kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser 

• Fortsätta implementera metoden Signs of Safety för att få barn, unga och deras nätverk att bli mer 

delaktiga 

• Fortsätta arbetet utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) och 

satsningen på hälsa 

• Genomföra tillsyn över rökfria miljöer och påbörja tillsynsarbete enligt ny lag som förbjuder försäljning 

av tobaksfria nikotinprodukter till unga under 18 år 

• Se över ansvar och organisation för tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak 

Kultur, idrott och fritid 

Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv ger förutsättningar för gemenskap, upplevelser, välbefinnande, lärande 

och det demokratiska samtalet. Åren med pandemin fick omfattande konsekvenser och insatser för att 

bidra till utvecklingen av kultur- och föreningslivet i kommunen är fortsatt prioriterade. Under 2023 påbör-

jas en satsning för att modernisera kulturhuset Ängeln och anpassa lokaler och inredning för att fortsätta 

att utveckla Ängeln som ett nav för kultur, konst och möten. 

Kommunens arbete med barn och ungas förutsättningar för hälsa och en meningsfull fritid fortsätter. 

Arbetet behöver beakta att det finns utmaningar med en ojämlik hälsa kopplat till socioekonomiska 

faktorer. Insatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet som bidrar till en mer jämlik hälsa ska 

därför uppmuntras och utvecklas. Ett led i detta är att finansieringen av Lyckliga gatornas sommarlovs-

aktiviteter säkras. Verksamheten vid Fritidsbanken, där invånare i alla åldrar kostnadsfritt kan låna fritids-

utrustning fortsätter också och bidrar både till en enklare väg till en aktiv fritid och till att ge fler möjlighet 

att komma in på arbetsmarknaden. Ett annat viktigt led är socialnämndens insatser för att barn- och unga 

ska kunna utöva fritidsaktiviteter genom exempelvis ekonomiskt stöd och/eller genom att involvera barns 

nätverk i att stötta till en aktiv fritid.  

Ungdomsverksamheten Perrongen vid Lokstallet lockar många besökare och därför bibehålls satsningen 

med ökade resurser för verksamheten. Ett uppdrag ges också att fördjupa utredningen kring hur lokstalls-

området kan utvecklas ytterligare i dialog med ungdomar och andra berörda grupper. Försöksverksamheten 

med fritidsgård i Valla kommer också att fortsätta. Vidare är Katrineholms kommun en av sex utvalda pilot-

kommuner som sedan våren 2021 deltar i organisationen Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun. 

Projektet syftar till att belysa kommuners roll och möjliga påverkan på barn och ungas hälsa. Arbetet är 

kommunövergripande och kommer även att involvera föreningslivet och näringslivet. 

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer fortsatt ha fokus på att göra det möjligt för brukare att ta del av 

sociala och kulturella aktiviteter. Möjligheter ska även ges för utomhusaktivitet och fysisk aktivitet. Ett stän-

digt arbete sker för att med att utveckla och anpassa innehållet utifrån brukarnas önskemål och för att dra 

nytta av den utveckling av ny teknik som skett på senare år. 

Kommunens idrottspolitiska program, som beskriver hur förutsättningarna för idrott, fritid och föreningsliv 

ska stärkas, löper ut i december 2023. Beredningen av ett nytt program och andra strategiska frågor 

kommer bland annat ske i dialog med den idrottstrategiska gruppen, det nystartade Idrottsrådet och 
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representanter från föreningslivet. En viktig del i kommunens stöd till idrotts- och föreningslivet är att 

tillhandahålla funktionella anläggningar. Flera stora satsningar på bland annat nya idrottshallar har färdig-

ställts de senaste åren. Under 2023 kommer den påbörjade utredningen om simhallen fördjupas för att ta 

fram olika alternativ för fortsatt utveckling. Flera satsningar pågår och planeras också för att fortsätta 

utveckla Djulöområdet. 

Prioriteringar 2023 

• Utveckla stödet till kultur- och föreningslivet 

• Prioritera barn- och ungdomsverksamhet vid föreningsstöd 

• Se över modellen för föreningsbidrag och undersöka möjligheterna till en indexreglering 

• Utveckla samverkan med den idrottstrategiska gruppen, föreningslivet och näringslivet 

• Revidera det idrottspolitiska programmet i samverkan med den idrottstrategiska gruppen och med 

representation från föreningslivet  

• Se över kommunens hyresnivåer för lokaler och anläggningar och den arbetsmodell som finns för 

intern respektive extern lokaluthyrning i dialog med den idrottsstrategiska gruppen och föreningar 

• Erbjuda barn och unga ett varierat utbud av fritids- och lovaktiviteter genom Lyckliga gatorna och 

samverka med föreningslivet för att få fler barn och unga att upptäcka och aktivera sig i föreningar 

• Fortsätta satsningen på Perrongens ungdomsverksamhet som bidrar till en meningsfull fritid och trygga 

vuxenkontakter 

• Uppmuntra och utveckla insatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet som bidrar till en 

mer jämlik hälsa för barn och unga 

• Arbeta med läsfrämjande och konstpedagogiska aktiviteter för barn och föräldrar på Familjecentralen 

• Främja folkhälsan för barn och unga inom ramen för projektet Pep Kommun, bland annat genom fler 

förskolor och skolor som implementerar konceptet Pep förskola och Pep skola 

• Fortsätta satsningarna på offentlig konst, konstnärlig gestaltning av verksamhetslokaler och 

målgruppsanpassade visningar och aktiviteter för att tillgängliggöra den offentliga konsten 

• Genomföra kulturkvällar på filialbiblioteken för att tillgängliggöra mer kultur i kransorterna 

• Påbörja en modernisering av Kulturhuset Ängeln 

• Öka tillgängligheten till kommunarkivets samlingar genom samarbete med biblioteket 

• Fortsätta utveckla sociala och kulturella aktiviteter för brukare inom vård och omsorg. 
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• Utveckla arbetet med Talboken kommer, där de som prenumererar på en taldagstidning även kan få 

talböcker direkt till sin spelare 

• Fortsätta arbetet med inventering, underhållsplanering och utveckling av kommunens lokaler och 

anläggningar avsedda för idrott, fritid och föreningsliv 

• Fortsätta utveckla Djulöområdet 

• Fördjupa utredningen om utveckling av lokstallsområdet 

• Fördjupa utredningen om utveckling av simhallen 

Klimat och miljö 

Katrineholms kommun har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och 

vattendrag, god bebyggd miljö samt biologisk mångfald. Framåt kommer kommunen också att arbeta 

utifrån åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö 2023-2026, som omfattar områdena begränsad 

klimatpåverkan, levande skogar och landskap, hållbart samhälle och livskraftiga vatten. Med utgångspunkt 

från de globala målen i Agenda 2030 skapar det lokala miljöarbetet förutsättningar för hållbar utveckling i 

kommunen. Kommunikation och kunskapsspridning är viktiga hörnstenar för att nå framgång och kommer 

att vara en prioriterad del av planerade miljöprojekt. 

Kommunens arbete för minskad klimatpåverkan har gett tydliga resultat. Andelen fossiloberoende fordon  

i kommunens personbilsflotta har under de senaste två åren ökat från omkring 60 till 90 procent. En 

utmaning framåt är att följa utvecklingen gällande tyngre fordon och hitta miljövänliga alternativ som är 

ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Fortsatta satsningar görs också på att förbättra förutsättningarna 

för gång- och cykeltrafik och på kollektivtrafiken.  

Inför 2023 ges ett uppdrag till samtliga nämnder och bolag att minska elförbrukningen. Digitaliseringen och 

förändrade rutiner gällande möten och resor bidrar till att minska kommunens klimatpåverkan, liksom 

åtgärder för ökat återbruk och energieffektivisering. Insatserna för att minska måltidsverksamhetens 

klimatpåverkan fortsätter också. Även inom drift, skötsel, förvaltning och nyproduktion av kommunens 

offentliga miljöer, infrastruktur, fastigheter och anläggningar ska hållbarhetsarbetet växlas upp ytterligare. 

Med hjälp av omvärldsbevakning, checklistor och nya arbetssätt ska klimatavtrycket minska.  

Enligt det nya åtgärdsprogrammet för vattenförvaltning ska kommunerna genomföra en övergripande 

vattenplanering, med fokus på yt- och grundvattenförekomster där åtgärder behövs för att miljökvalitets-

normerna ska klaras. Vattenplaneringen ska innehålla en plan för vattenanvändningen i ett förändrat 

klimat samt en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens avrinningsområden.  

Många sjöar i Katrineholms kommun har dålig status och är påverkade av övergödning. Under 2023 fort-

sätter sjöreningsprojekten i Öljaren och Spetebysjön och en förstudie planeras i Stensjön. Vattenkvaliteten i 

Näsnaren övervakas och arbetet med en ny vattendom behöver påbörjas. Arbetet med avloppsinventering 

fortsätter med fokus på fritidshusområden. Även arbetet med utredning och sanering av Pfas-föroreningar 

fortsätter på lokaliserade platser. 

Dagvatten kan vara en betydande källa till utsläpp av föroreningar i yt- och grundvatten och har även stor 

påverkan på bebyggelse och infrastruktur i och med klimatförändringarna. Delar av Katrineholms tätort 

riskerar att översvämmas vid kraftiga skyfall. Prioriterade åtgärder är fortsatt arbete med de pågående våt-

marksprojekten samt uppstart av projekt Katrineholms sjöpark på Norr. Särskild uppmärksamhet kommer 

också riktas mot de kommunala dagvattenanläggningarna och egenkontrollen av dessa.  

Från och med 2023 har kommunen en ny avfallsplan. Riktlinjer ska tas fram för arbetet med avfalls-

hantering i fysisk planering, såväl det översiktliga arbetet som detaljplaner och bygglov. 

Klimatförändringar och exploateringar på naturmark påverkar även den biologiska mångfalden negativt. 

Flera åtgärder görs för att förstärka den biologiska mångfalden, exempelvis arbete med tätortsnära betes-

marker och bekämpning av invasiva arter. Den kommunägda skogen är svårt angripen av granbarkborre 

vilket påverkar både friluftsliv och biologisk mångfald negativt. Ett strategiskt arbete krävs för att begränsa 

skador och skapa hållbara framtida tätortsnära skogar. 
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Prioriteringar 2023 

• Fortsätta satsa på kommunikation och kunskapsspridning med och till kommuninvånarna  

• Uppdatera kommunens styrdokument inom energi- och klimatområdet 

• Fortsätta arbetet med klimatanpassning inom tätorterna 

• Fortsätta arbetet med energieffektiviseringar i fastigheter och verksamheter 

• Löpande se över möjligheten till ytterligare solelproduktion 

• Utveckla nya arbetssätt och metoder som minskar kommunens klimatavtryck vid drift, skötsel, 

förvaltning och nyproduktion av offentliga miljöer, infrastruktur, fastigheter och anläggningar 

• Arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter med fokus på energihushållning 

• Påbörja arbetet med vattenplanering 

• Delta i arbetet med att ta fram en ny VA-plan för kommunen 

• Fortsätta arbetet med de planerade våtmarkerna vid Djulö och Mejeridiket 

• Starta projektet Katrineholms sjöpark på Norr, området öster om Bievägen 

• Göra en förstudie kring hur problem med algblomning i Stensjön kan minska 

• Fortsätta arbete med tillsyn på hästgårdar för att minska risken för växtnäringsläckage 

• Genomföra en tillsynskampanj riktad mot de fordonstvättar och fordonsverkstäder som har störst 

potentiell miljöbelastning 

• Sanera pfas-förorening i grundvattnet i kvarteret Abborren 

• Arbeta aktivt med åtgärder för minskat matsvinn, omställning till hållbara livsmedel och klimatsmarta 

recept genom det nya kostdataprogrammet  

• Fortsätta arbetet med att minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast 

• Fortsätta insatserna mot nedskräpning genom samarbete med Städa Sverige, lokala idrottsföreningarna 

och näringslivet 

• Fortsätta bekämpningen av invasiva arter 

• Uppgradera och anpassa naturutställningen i Tornstugan för naturskoleverksamhet 

• Genomföra ett konstpedagogiskt samarbete utifrån Agenda 2030 på temat vatten 
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Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Det växande kompetensgapet med ökad konkurrens om arbetskraften har påtalats i flera år och märks 

inom allt fler yrkeskategorier. Kommunsektorns demografiska utmaningar beror på att antalet personer i 

behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder. 

För att trygga kompetensförsörjningen behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar 

både om att locka nya medarbetare och om att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Det är också 

prioriterat att arbeta för en ökad frisknärvaro. Personalen är den viktigaste resursen inom kommunens 

verksamheter och medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för verksamheternas kvalitet 

och effektivitet. Fortsatt fokus på hälsofrämjande arbete, implementering av kommunens personalpolitiska 

program och arbetet med den kommungemensamma värdegrunden RÖTT (respekt, öppenhet, tydlighet, 

tillit) är viktiga utgångspunkter både för att bibehålla ett högt medarbetarengagemang och för att minska 

sjukfrånvaron. 

Kompetenshöjande insatser för kommunens medarbetare är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen 

framöver. Flera pågående satsningar fortsätter nästa år men kan påverkas av beslut på nationell nivå. 

Kommunen kommer också fortsätta använda sig av Yrkesresan, ett koncept för introduktion och kompetens-

utveckling inom socialtjänstens område som tagits fram av SKR.  

Prioriteringar 2023 

• Göra en riktad lönesatsning till svårrekryterade yrkesgrupper 

• Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjningsplaner och kompetensutveckling 

• Öka samarbetet och samordna kompetenser inom kommunorganisationen för minskad sårbarhet och 

ökad attraktionskraft 

• Fortsätta satsningen på utbildningstjänster och samarbeta aktivt med högskolor och universitet 

• Stärka och utveckla kompetensen kring kompetensbaserad rekrytering 

• Utveckla bemanningsenheten 

• Fortsätta satsningen på språktester vid rekrytering 

• Arbeta med bemanning utifrån tillgänglighet gentemot invånarna 

• Permanenta satsningen på kommungemensamma hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter 

• Fortsätta utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet med avstamp och inspiration från Hälsoåret 2022 

• Arbeta med värdegrund och dialog för att öka förståelsen för och engagemang vid förändringsarbete 

• Stärka arbetsmiljöarbetet, bland annat med utgångspunkt från medarbetarundersökningen och genom 

kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden 

• Göra riktade insatser för att öka frisknärvaron, bland annat inom förskola och vård och omsorg 

Effektivisering, digitalisering och beredskap 

Effektivitet handlar om att nå mål eller resultat med god kvalitet och till en rimlig kostnad. Arbetet för att 

höja effektiviteten i kommunorganisationen pågår kontinuerligt och fler åtgärder planeras. Utifrån 

inriktningen att arbeta mer enhetligt i kommungemensamma processer finns behov av att ytterligare 

samordna styrningen för att effektivisera processer och undvika att fler arbetar med samma uppdrag, 

exempelvis gällande digitalisering.  

Arbetet med digitalisering och ny teknik fortsätter att vara en central del av kommunens 

verksamhetsutveckling och bidrar både till att öka tillgängligheten för invånare genom e-tjänster och till 

effektivisering genom automatiserade processer. Under 2023 prioriteras ett beslutsstödssystem för att 

utveckla kommunens styrning, ledning och uppföljning. Processer pågår också för att utveckla 

verksamhetssystemen inom flera förvaltningar och för att få till en helt digital samhällsbyggnadsprocess. 

Under 2023 beräknas förskolans och skolans nya elev- och personalregistreringssystem tas i bruk och 

implementeras i verksamheten. Vidare pågår ett brett samarbete inom länet för att ta fram en 

länsgemensam och övergripande digitaliseringsstrategi för socialtjänsten samt angränsande hälso- och 

sjukvård. 
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Arbetet med att stärka kommunens krisberedskap och det civila försvaret är mot bakgrund av invasionen i 

Ukraina och Sveriges ansökan till Nato ett högt prioriterat område. Händelseutvecklingen har satt ljuset på 

vikten av en god beredskapsplanering. Det ansvar som kommunen har för sina invånare i vardagen gäller 

även vid kris och planeringen påverkar därför alla kommunala verksamheter. Under 2023 kommer fokus 

att ligga på kontinuitetsarbete, som bland annat omfattar beredskapslager, drivmedel, skyddsrum och 

trygghetspunkter, vatten, fjärrvärme, avtal med frivilligorganisationer samt säkerhetsskyddsarbete. 

Prioriteringar 2023 

• Öka det tvärsektoriella arbetet och samverkan mellan förvaltningar och bolag samt med andra 

kommuner 

• Samordna styrningen för att effektivisera processer 

• Utveckla styrning, ledning och uppföljning genom ett beslutsstödssystem 

• Anpassa organisationen utifrån förändrade verksamhetsvolymer 

• Arbeta aktivt med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans 

• Arbeta kontinuerligt med effektiviseringar och åtgärder för ökad kostnadskontroll 

• Ta fram förslag till en långsiktig, strategisk lokalförsörjningsplan för kommunens verksamhetslokaler 

• Utveckla investeringsprocessen för att säkerhetsställa ändamålsenliga lokaler 

• Minska internfaktureringen 

• Utvärdera kommunens organisering kring upphandling 

• Fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling genom digitalisering, automatisering och e-tjänster 

• Fortsätta stärka kommunens krisberedskap och det civila försvaret 
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Särskilda uppdrag 
Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningar för att inrätta en familjecentral på Norr. 

Utredningen ska innehålla ett prioriteringsunderlag med förslag gällande verksamhet och lokaler samt 

beräkning av kostnader. Utredningen ska ske i samråd med regionen, berörda nämnder och KFAB. 

Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2023 inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-

2026. 

Uppdrag till service- och tekniknämnden att se över modellen för föreningsbidrag. Syftet är att 

undersöka möjligheterna till en indexreglering av föreningsbidragen. Utredningen ska ske i dialog med 

föreningslivet och i samråd med övriga nämnder som har föreningsbidrag, det vill säga kulturnämnden, 

socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2024 inför 

beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027. En delrapport ska lämnas senast i augusti 2023. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att se över ansvar och organisation för tillstånd och tillsyn gällande 

alkohol och tobak. Syftet är att samla kommunens handläggning, tillstånd och tillsyn gällande alkohol och 

tobak under en ansvarig nämnd och förvaltning. Utredningen ska ske i samråd med berörda nämnder och 

förvaltningar. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023 inför beredningen av övergripande plan med 

budget 2024-2026. 

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att minska elförbrukningen. Kommunstyrelsen ansvarar för 

samordning och återrapportering av uppdraget. Elförbrukningen inom kommunkoncernen ska följas upp 

kontinuerligt och jämföras med motsvarande period tidigare år. Uppdraget ska återrapporteras inom ramen 

för kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att se över kommunens finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning. I uppdraget ingår att se över och ta fram förslag till finansiella mål samt revidering av 

kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Utredningen ska bland annat beakta de förslag som 

lämnats av den statliga utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (En god 

kommunal hushållning, SOU 2021:75). Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2023. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag till en resursfördelningsmodell gällande LSS.  

Syftet är att på ett bättre sätt kunna möta volymförändringar inom funktionsstödsområdet. Uppdraget ska 

genomföras i samråd med vård- och omsorgsnämnden. Uppdraget ska återrapporteras senast i april 2023 

inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att minska omfattningen av interndebitering inom 

kommunorganisationen. Syftet är att varje verksamhet ska bära sin egen kostnad och att effektivisera 

administrationen. I uppdraget ingår att föreslå ramjusteringar mellan nämnderna inför övergripande plan 

med budget 2024-2026. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023 inför beredningen av 

övergripande plan med budget 2024-2026. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att fördjupa utredningen om fortsatt utveckling av simhallen.  

Syftet är att ta fram en vision och inriktning för den fortsatta utvecklingen av simhallen utifrån de behov 

och önskemål som finns. Utredningen ska även innehålla ett prioriteringsunderlag med skisser och 

beräkningar som beskriver alternativa möjligheter och kostnader för att utveckla simhallen. Utredningen 

ska ske i samverkan med berörda nämnder och KFAB. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023 

inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att fördjupa utredningen om fortsatt utveckling av lokstallsområdet. 

Syftet är att ta fram en vision och inriktning för den fortsatta utvecklingen av Lokstallsområdet utifrån de 

behov och önskemål som finns. Utredningen ska även innehålla ett prioriteringsunderlag med skisser och 

beräkningar som beskriver alternativa möjligheter och kostnader för att utveckla fastigheter och utemiljöer 

vid Lokstallet. Utredningen ska ske i samverkan med berörda nämnder och KFAB samt i dialog med 

ungdomar och andra berörda grupper. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023 inför beredningen 

av övergripande plan med budget 2024-2026. 
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Förlängt uppdrag till kommunstyrelsen att utreda effektivt nyttjande av skollokaler.  

En tidigare utredning har tagit fram förslag gällande de tomställda skolfastigheterna Östra skolan, Västra 

skolan och Ellwynska skolan. Gällande dessa fastigheter är uppdraget att fortsätta arbeta i linje med de 

framtagna förslagen. Kvar att utreda är Södra skolan som tomställs från och med höstterminen 2023 när 

renoveringen av Tallåsskolan är klar. I uppdraget ingår att utifrån ett helhetsperspektiv analysera vad som 

är den mest fördelaktiga lösningen, exempelvis anpassning för annan verksamhet (kommunal eller extern), 

ombyggnation till bostäder, etc. Utredningen ska ske i samverkan med berörda nämnder och KFAB. 

Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023 inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-

2026.  



 

28 |  Övergripande plan med budget 2023-2025 Katrineholms kommun 

Räkenskaper 
Övergripande driftbudget 2023 med plan 2024-2025 

Belopp i tkr Budget Budget Plan Plan  

Nämnd/benämning 2022 2023 2024 2025 

Övergripande politisk ledning -13 013 -7 035 -7 285 -6 285 

Bildningsnämnden -915 022 -941 830 -935 494 -936 676 

Kommunstyrelsen  -218 608 -257 991 -258 191 -259 391 

varav kommuncentrala -17 429 -19 465 -19 465 -19 465 

varav kommunledningsförvaltningen  -106 210 -99 550 -99 550 -99 550 

varav samhällsbyggnadsförvaltningen -83 829 -117 676 -117 876 -119 076 

varav kommunstyrelsens medel till förfogande -5 000 -3 000 -3 000 -3 000 

varav reserverat -6 140 -18 300 -18 300 -18 300 

Kulturnämnden -44 740 -46 709 -46 709 -46 709 

Bygg- och miljönämnden -676 -683 -683 -683 

Service- och tekniknämnden -131 962 -139 528 -139 682 -139 682 

Socialnämnden -193 431 -203 226 -203 226 -203 226 

Viadidaktnämnden  -62 037 -63 831 -63 831 -63 831 

Vård- och omsorgsnämnden -822 818 -877 199 -892 186 -904 812 

Överförmyndarnämnden 0 -6 570 -6 520 -6 520 

Räddningstjänsten VSR -33 041 -34 472 -34 472 -34 472 

Kompensation för ökade löner 0 0 0 -37 327 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 -2 135 -2 984 

Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 -3 656 4 184 

Summa nämnder -2 435 349 -2 579 073 -2 594 068 -2 638 412 

Ökade kostnader lokaler -35 819 -15 863 -39 161 -58 722 

Löneuppräkning 0 0 -37 327 -38 781 

Drifteffekt av föreslagna exploateringar 3 280 4 156 5 710 7 820 

PO-påslag och semesterlöneskuld 107 640 162 140 164 478 166 865 

Pensioner -123 584 -201 058 -222 177 -162 139 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  13 259 13 628 13 628 13 628 

Kapitalkostnadsintäkter  103 801 98 871 109 615 117 675 

Kapitalkostnader exploatering -5 673 -1 393 -1 364 -1 364 

Avskrivningar  -91 519 -86 757 -96 410 -103 867 

Skatteintäkter 1 624 226 1 706 149 1 783 600 1 857 245 

Kommunalekonomisk utjämning och generella 

statsbidrag 786 444 784 622 801 050 807 450 

Kommunal fastighetsavgift 71 963 78 032 78 032 78 032 

Finansiering, utdelningar m.m. 24 528 25 027 25 027 25 027 

Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning 15 449 15 449 15 449 15 449 

Summa finansiering 2 493 996 2 583 002 2 600 151 2 724 319 

TOTALT  58 646 3 929 6 083 85 907 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,36% 0,15% 0,23% 3,13% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 24 826 25 688 26 627 27 427 
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Resultaträkning 

 Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 557 691 546 732 612 871 625 954 898 227 

Verksamhetens kostnader  -2 823 993 -2 895 068 -3 081 415 -3 179 789 -3 452 877 

Avskrivningar -84 274 -91 519 -86 757 -96 410 -103 867 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 350 576 -2 439 855 -2 555 302 -2 650 245 -2 658 517 

Skatteintäkter 1 569 764 1 624 226 1 706 149 1 783 600 1 857 245 

Generella statsbidrag och utjämning 855 982 858 407 862 654 879 082 885 482 

VERKSAMHETENS RESULTAT 75 170 42 778 13 501 12 437 84 210 

Finansiella intäkter 20 012 19 812 12 771 12 771 12 771 

Finansiella kostnader -3 862 -3 944 -22 343 -19 125 -11 074 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 91 320 58 646 3 929 6 083 85 907 

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 91 320 58 646 3 929 6 083 85 907 

            

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 24 257 24 826 25 688 26 627 27 427 

Balansräkning 

 Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 3 625  3 625 3 625 3 625 

Materiella anläggningstillgångar 1 116 278 1 181 473 1 239 644 1 334 543 1 407 252 

Finansiella anläggningstillgångar 81 152 80 000 80 000 80 000 80 000 

Summa anläggningstillgångar 1 201 055 1 261 473 1 323 269 1 414 543 1 487 252 

Bidrag till statlig infrastruktur 27 864 22 200 20 416 18 632 16 848 

Omsättningstillgångar 723 399 260 845 268 075 233 934 253 450 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 952 318 1 544 518 1 591 344 1 648 477 1 740 702 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER       

Eget kapital, därav årets resultat       

Eget kapital 876 059 779 861 838 507 842 437 848 520 

Årets resultat 91 320 58 646 3 929 6 083 85 907 

Resultatutjämningsreserv 83 600 83 600 83 600 83 600 83 600 

Summa eget kapital 1 050 979 922 107 926 037 932 120 1 018 026 

Avsättningar 276 282 244 165 334 385 387 276 391 810 

Skulder 625 056 378 246 330 922 329 081 330 865 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & 

SKULDER 1 952 318 1 544 518 1 591 344 1 648 477 1 740 702 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER       

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 

bland skulderna eller avsättningarna 465 662 503 677 456 883 457 505 449 901 

Övriga ansvarsförbindelser 2 391 445 3 102 000 2 591 445 2 591 445 2 591 445 
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Kassaflödesanalys 

 Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2021 2022 2023 2024 2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Årets resultat 91 320 58 646 3 929 6 083 85 907 

Justering för av- och nedskrivningar 84 274 91 519 86 757 96 410 103 867 

Utrangeringar/reavinster 19 781      

Justering för gjorda avsättningar 28 274 7 199 90 220 52 891 4 534 

Justering exploateringsposter mot tidigare år 0 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital  223 649 157 364 180 907 155 384 194 308 

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -161 218 0 0 0 0 

Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar -10 235 0 0 0 0 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager 33 317 0 0 0 0 

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 22 228 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 107 741 157 364 180 907 155 384 194 308 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering- i immateriella anläggningstillgångar -52 0 0 0 0 

Investering- i materiella anläggningstillgångar -186 016 -114 677 -76 228 -139 309 -90 276 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 861      

Investering- exploatering  -67 650 -68 700 -52 000 -86 300 

Investering i pågående projekt       

Ökning - av finansiella anläggningstillgångar -4 765      

Kassaflöde från investeringsverksamheten -185 972 -182 327 -144 928 -191 309 -176 576 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån 70 912 0 0 0 0 

Amortering- av skuld 0 0 0 0 0 

Ökning- långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Bidrag statlig infrastruktur 1 784 0 1 784 1 784 1 784 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 72 696 0 1 784 1 784 1 784 

Årets kassaflöde -5 535 -24 963 37 763 -34 141 19 516 

Likvida medel vid årets början 8 964 3 430 -21 533 16 230 -17 911 

Summa likvida medel vid årets slut 3 430 -21 533 16 230 -17 911 1 605 
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Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2027 

Belopp i tkr  Investeringsutgift Driftkonsekvenser 

Nämnd Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 

KS/KLF Beslutsstödssystem 1 900     1 000 1 205    

KS/KLF Årlig nätverksinvestering inklusive Wifi 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100 100 100 100 100 

KS/KLF Digitalisering 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000      

KS/KLF System för systematiskt arbetsmiljöarbete 200     200     

  Summa kommunledningsförvaltningen 5 100 3 000 3 000 3 000 3 000 1 300 1 305 100 100 100 

KS/SBF Attraktiva parker 2 000 2 000 2 000 2 000 
 

30 30 30 30 
 

KS/SBF Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500 500 500      

KS/SBF Åtgärder enligt parkeringsstrategi 250 500 500 500 500 5 5 5 5 5 

KS/SBF Tillgänglighetsåtgärder 250 250 250 250 250      

KS/SBF Belysning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 10 10 10 10 

KS/SBF Gatuförbättringar 500 500 500 500 500      

KS/SBF Nya Stråket   7 000     80   

KS/SBF Trafiksäkerhetsåtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 10 10 10 10 

KS/SBF Katrineholms sjöpark (Norr) 500 2 500 6 000 3 000   15 30 15 
 

KS/SBF Åtgärder enligt hastighetsplanen 500 700 700 700 700 5 5 5 5 5 

KS/SBF Åtgärder enligt dagvattenstrategin 500 500 500 500 500 5 5 5 5 5 

KS/SBF Kollektivtrafikåtgärder 500 500 500 500 500 5 5 5 5 5 

KS/SBF Åtgärder enligt GC-plan 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 10 10 10 10 10 

KS/SBF Åtgärder enligt grönplan  500 500 500 500  10 10 10 10 

KS/SBF Attraktiva gångstråk  500 500 500 500  10 10 10 10 

KS/SBF Utveckling av Djulöområdet 1 000 500 500 500 500 30 5 5 5 5 

KS/SBF Duvestrand park och bad 
 

1 000         

KS/SBF GC-bana Vingåkersvägen-Rönngatan 1 400     10     

KS/SBF GC-bana Trolldalen  1 500     15    

KS/SBF Väg 56, asfaltering av GC-bana Katrineholm-Bie  2 000     100    

KS/SBF Kv Hämpling exploatering, åtgärder Trädgårdsgatan 1 000     10     

KS/SBF Backavallen exploatering, åtgärder Vasavägen 
 

3 000     10    

KS/SBF Stortorget exploatering, åtgärder Fabriksgatan 500 1 000 1 000    5 5   

KS/SBF Bäverstigen exploatering, åtgärder allmän platsmark 
 

500 
 

   15    

KS/SBF Duvestrand exploatering, åtgärder Claestorpsvägen 
 

4 000     70    

  Summa samhällsbyggnadsförvaltningen 14 400 27 450 25 950 14 950 9 950 130 335 220 120 75 
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Belopp i tkr  Investeringsutgift Driftkonsekvenser 

Nämnd Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 

KS/FAST Jordvallstorp, renovering byggnad för uthyrning 300          

KS/FAST Utbyggnad och renovering av Nya Maistro 
 

2 900         

KS/FAST Gröna Kulle fasadrenovering 1 600 
 

        

KS/FAST Gamla vattentornet invändig trappa 
 

500         

  Summa kommunägda fastigheter 1 900 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        

  Investeringsram kommunstyrelsen 21 400 33 850 28 950 17 950 12 950 1 430 1 640 320 220 175 

BIN Upprustning förskolan 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500      

BIN Möbler och inventarier grundskolan 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500      

BIN Möbler och inventarier gymnasieskolan 2 300 3 000 3 000 1 500 1 500      

BIN Möbler och inventarier gemensamma verksamheter 320 270 270 200 200      

BIN Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 500 500 500      

BIN 1-1 grundskola 7 975 9 674 8 883 6 366 6 196      

BIN Nya lokaler grundskola Forssjö 600     50     

BIN Upphandling elevjournalsystem 200     100     

  Investeringsram bildningsnämnden 15 395 16 944 16 153 11 566 11 396 150 0 0 0 0 

KULN Offentlig konst 700 700 700 700 700      

KULN Inventarier  800          

KULN Depositionskonst 300 300 300 300 300      

KULN Belysning offentliga konstverk 100 100 100 100 100      

  Investeringsram kulturnämnden 1 900 1 100 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 

STN Arbetsmiljöåtgärder 300 300 300 300 300      

STN El och belysning 850 5 525 2 350 2 100 2 000      

STN Oförutsedda investeringar   1 200 1 200 1 200 1 200 1 200      

STN Väginvesteringar 9 300 11 800 9 300 9 300 9 300      

STN Fordon och maskiner 6 330 14 860 3 500 2 650 1 200      

STN Bevattning stadsparken 500          

STN Friluftsbad  800 100 100 100 100      

STN Lekplatser och parkutrustning 800 800 800 800 800      

STN Sportutrustning   700 700 700 700 700      

STN Storköksutrustning  1 900 1 500 1 500 1 500 1 500      

STN Måltidsmiljö 300 300 300 300 300      

STN Städutrustning förskolor   100 100 100 100 100      

STN Städmaskiner  till städentreprenaden  400 300 300 300 300      
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Belopp i tkr  Investeringsutgift Driftkonsekvenser 

Nämnd Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 

STN Motionsspår 
 

400 1 000 200 
 

     

STN Busskurer 100 100 100 100 100      

STN Anslagstavlor 100 100 100 100 100      

STN Anläggningar och fastigheter 1 600 6 500 3 900 4 000 500 -20     

STN Tallåsaulan  2 500         

STN Djulö Camping  
 

1 000 43 100 2 500      

STN Strandcafé Djulö 3 000 6 000    
 

-60    

STN Kanotanläggning 
 

4 500         

STN Finansiell leasing bilar 3 500 17 500 7 000 3 500 17 500      

  Investeringsram service- och tekniknämnden 31 780 75 085 33 550 70 350 38 500 -20 -60 0 0 0 

SOCN Verksamhetssystem  600         

SOCN Digitalisering soc  360         

SOCN Inventarier soc  100 100 100 100      

SOCN Arbetsmiljöinvesteringar soc 300 300 300 300 300      

  Investeringsram socialnämnden 300 1 360 400 400 400 0 0 0 0 0 

VIAN Bärbara datorer   504     84   

  Investeringsram viadidaktnämnden 0 0 504 0 0 0 0 84 0 0 

VON Inventarier Säbo, Norrgläntan 1 953 2 136         

VON Inventarier Säbo, Furuliden   7 034         

VON Inventarier Säbo, Vallgården   3 749        

VON Inventarier Säbo, Almgården   
 

3 206       

VON Inventarier Säbo, Igelkotten   4 070        

VON Inventarier Säbo, Yngaregården   
 

 1 992      

VON Inventarier i brukarmiljö 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300      

VON Möbler 
 

500 500 500 500      

VON Inventarier Hämplingen, gruppbostad LSS 800          

VON Inventarier Hämplingen, dagverksamhet 900          

VON Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan 500          

  Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 5 453 10 970 9 619 5 006 3 792 0 0 0 0 0 

                        

  SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 76 228 139 309 90 276 106 372 68 138 1 560 1 580 404 220 175 
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Exploateringsbudget 2023 med plan 2024-2027 

Belopp i tkr Investeringsutgift Driftkonsekvenser Markbearbetning omsättningstillgång 

Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 

Luvsjön 4 
 

11 000 11 000   
 

300 -800 -2 500 -3 000      

Kerstinboda 6 000     100          

Logistikcentrum 
 

    2 700          

Strängstorp bostäder 500 5 000 6 000   
 

-1 500 -3 300 -3 300 -1 600      

Bäverstigen      -2 500          

Lövåsen-Finntorp      -10 400 -20 900 -34 900 -13 900 -15 650      

Klubbetorp Björkvik      300          

Norra Stadsdelen 
 

300 3 000   300 -2 000 -1 900 -2 000 
 

     

Lövåsen Uppsala 15 000    10 000 -4 000 -10 300 -10 000 -10 000 -10 000      

Duvestrand 
 

    -3 400 -3 500 -3 500        

Duvestrand externt OBOS 3 000     -2 925          

Svartbäcksvägen   300 3 000  
 

200 -5 000 -1 425       

Vasavägen/Backavallen 
 

500 
 

  -7 000 25         

Åsporten 300 2 000 1 000   300 -3 400 -3 500        

Bergsgatan 
 

200 2 000   100 -3 000 -1 925        

Trolldalen Etapp 2 5 000     100 -2 800 -5 600 -2 100  5 000     

Trollestrand 900 
 

10 000 10 000    200 -1 500 -1 500      

Sandbäcken 3:1 Stortorget      -5 950          

Värmbol 1:61      300          

Ragnars Gärde, Björnsundet   20 000 20 000    -19 850 -20 000       

Lövkojan 9        
 

-12 000  10 000     

Oförutsedda exploateringar 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
 

    

Markreserv inköp           20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Djulö 2:41 Djulöområdet      1 500          

Summa 33 700 22 000 56 300 36 000 13 000 -29 475 -45 875 -89 075 -67 725 -30 750 35 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
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Budget för externa fastighetsinvesteringar 2023 med plan 2024-2027 

Belopp i tkr Investeringsutgift Hyresåtagande 

Nämnd Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 

KFAB Fettavskiljare 500 500 500 500 500 35 35 35 35 35 

KFAB Larm verksamhetslokaler  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 170 170 170 170 170 

KFAB Myndighetskrav OVK samt brandskydd 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 150 150 150 150 150 

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200 10 300 9 700 9 500 7 300 7 800 702 664 652 512 544 

KFAB Miljö- och energibesparande åtgärder 3 000         0     

KFAB Kameraövervakning skolor och förskolor 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 75 75 75 75 75 

KFAB Reservkraft 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 187 182 182 182 182 

KFAB Oförutsedda mindre investeringsbehov 

(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav) 

500 500 500 500 500 115 115 115 115 115 

BIN Fastighetsinvesteringar och utemiljö förskolor och skolor 5 000 4 500 4 500 4 500 4 500 710 605 605 605 605 

BIN Ombyggnad av Tallåsskolan 13 000         823     

BIN Forssjö skola, om- och utbyggnad av befintliga entréer   3 000       
 

390    

BIN Ny förskola Forssjö, 120 barn 6 000         380     

BIN Forssjö förskola Fågelbo, anpassning till skollokaler 300         29     

BIN Sandbäcksskolan, ombyggnad gamla skoldelar 3 500         222     

BIN Ombyggnad av entreér på förskolor/skolor 800 800 800 800   104 104 104 104  

BIN Valla skola, ombyggnad Bonäspaviljongen   1 500       195   

BIN Lindengymnasiet, ombyggnad vån 2-5, integration 

gymnasiesärskolan 

  18 000       
 

2 340    

BIN Duveholmsgymnasiet, anpassningar gymnasiesärskolan,  

ny entré och RWC  

800         104     

KULN Utveckling av lokstallsområdet (beredningsuppdrag) 2 000         140     

STN Duveholmsgymnasiet, tillbyggnad av matsal 3 000         218 28    

STN Forssjö skola, ombyggnation matsal/kök 1 000         130 
 

   

STN Duveholmshallen, inomhusklimat i arbets- och konferensrum  1 000       
 

97    

STN Valla idrottshall, golv lilla gymnastiksalen  1 000        
 

   

STN Om- och tillbyggnad av Igelkottens matsal, pausad                

VON Utbyte av larmsändare brandlarm Funktionsstöd 100 100 100     23 23 23   

VON Kyla i gruppbostad Nävertorpsgatan +utvändigt solskydd 1 200         176     

VON Anpassning Vallgården inflytt 2025   500 40 000     
 

39 3 105   

VON Anpassning av äldreboende Furuliden 80 000         5 600     

VON Anpassning av äldreboende Pantern 5 000         317     

VON Anpassning av äldreboende Norrgläntan   36 000        2 520    
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Belopp i tkr Investeringsutgift Hyresåtagande 

Nämnd Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027 

VON Anpassning Igelkotten planerad inflytt 2025   500 80 000      35 5 600   

VON Anpassning Almgården planerad inflytt 2026     500 50 000     35 3 500 
 

VON Anpassning Yngaregården planerad inflytt 2027       500 50 000    35 3 500 

SOCN KIAB, Ombyggnation Oppundavägen ungdomsmottagningen 500         115     

SOCN KIAB, Arkiv Västgötagatan 
 

550        127    

KULN KFAB Bostad Ombyggnation av kafeterian på Kulturhuset Ängeln   400        52    

KULN KFAB Bostad Tillbyggnad av föreningslokal i Statens 

Servicecenters gamla lokal 

400 
 

      52 
 

   

KULN KFAB bostad Ombyggnation av Bubblan (verkstad på barnavd)   200       
 

26    

  Summa 144 500 84 850 145 500 71 700 70 900 10 577 7 776 11 045 5 483 5 376 
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Bilagor 
Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över 
genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen 

Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2022-2024 (KF 2021-11-22 

§161). Aktuell ram 2023 visar nämndernas ramar inklusive tillfälliga ramförstärkningar. Totala medel 2023 

visar aktuell ram inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna genom integrationsfonden. 

Övergripande politisk ledning 2022 -13 013 

Tekniska justeringar   

Valnämnden, bortjustering allmänna val 1 300 

Arvoden, uppräkning -17 

Flytt medel överförmyndarnämnden 5 534 

Justeringar under den politiska beredningen   

Tillfällig ramförstärkning förtjänsttecken, dubbla årgångar -350 

Förtjänsttecken, ökad kostnad -100 

Tillfällig ramförstärkning utbildning nya politiker -400 

Kapitalkostnad justering 11 

Aktuell ram 2023 -7 035 

  varav kommunfullmäktige -5 638 

  varav revisionen -1 332 

  varav valnämnden -65 
    

Bildningsnämnden 2022 -915 022 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning, trygghetsskapande åtgärder för barn och unga  1 500 

Justering tillfällig ramförstärkning, ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet 2 000 

Justering tillfällig ramförstärkning, fritidsgård Valla 500 

Resursfördelningsmodell 2023 24 003 

Arvoden, uppräkning -26 

Nytt avtal telefoni 120 

Skolskjutshandläggare 0,5 tjänst från BIN till SBF 275 

Skolskjuts (entreprenörer, busskort och skolskjutssystem) från BIN till SBF 18 575 

Nämndsekreterare 20% flytt från nämnder till KLF 132 

Nya lokaler 2022 -29 105 

Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF 5 143 

Fördelning hyresjustering befintliga lokaler 3 924 

Justering ökat PO-pålägg (44,53%) -22 492 

Flytt lönekompensation STN-BIN -835 

Justeringar under den politiska beredningen   

Löneprioriteringar 2023 -3 830 

Löneökningskompensation 2023 -15 735 

Kompensation löneökning externa utförare -200 

Budgetförstärkning trygghetsskapande åtgärder för barn och unga  -1 500 

Tillfällig ramförstärkning, ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet -2 000 

Ramförstärkning ökat generellt statsbidrag -2 300 

Drifteffekt av investeringar -150 

Utökning städ nya lokaler -1 527 

Kapitalkostnad justering -3 279 

Aktuell ram 2023 -941 830 

Tillfällig förstärkning för omställningskostnader, från integrationsfonden -13 000 

Totala medel 2023 -954 830 
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Kommunstyrelsen 2022 -218 608 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning, kommungemensamma personalsociala aktiviteter 1 800 

Justering tillfällig ramförstärkning hälsoåret 3 000 

Justering tillfällig ramförstärkning, kommunövergripande satsning kompetensförsörjning 1 000 

Justering tillfällig ramförstärkning, språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och 

fritidsverksamhet 500 

Justering tillfällig ramförstärkning, reserverade medel för övergång till egen försörjning 3 000 

Justering tillfällig ramförstärkning, medfinansiering yrkesvux 2022 2 140 

Justering tillfällig ramförstärkning, resurser för handledning för praktik eller åtgärdsanställning 1 000 

Justera tillfällig ramförstärkning översiktsplan 1 000 

Justering kollektivtrafik -840 

Arvoden, uppräkning -255 

Nytt avtal telefoni 80 

Skolskjutshandläggare 0,5 tjänst från BIN till SBF -275 

Skolskjuts (entreprenörer, busskort och skolskjutssystem) från BIN till SBF -18 575 

Nämndsekreterare flytt från nämnder till KLF -396 

Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF -7 513 

Justering ram tomställda lokaler 2 000 

Fördelning hyresjustering befintliga lokaler 146 

Nya lokaler 2022 -3 428 

Justering ökat PO-pålägg (44,53%) -3 080 

Justeringar under den politiska beredningen   

Löneprioriteringar 2023 -630 

Löneökningskompensation 2023 -2 155 

Budgetförstärkning hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter -1 800 

Justering KS medel till förfogande 2 000 

Tillfällig ramjustering 2023-2026, effektivisering KLF 4 000 

Drifteffekt av investeringar -1 300 

Kapitalkostnad justering 5 864 

Kollektivtrafik, justering ny prognos -5 060 

Tillfällig ramförstärkning översiktsplan, detaljplan Djulö samt triangeln -3 000 

Ramförstärkning för språktester vid rekrytering -400 

Reserverat för inflation -10 000 

Reserverat för löneökning  -8 300 

Aktuell ram 2023 -257 992 

  varav kommuncentrala -19 465 

  varav kommunledningsförvaltningen -99 550 

  varav samhällsbyggnadsförvaltningen -117 676 

  varav kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 

  varav reserverat -18 300 

Utbildningstjänster, från integrationsfonden -1 000 

Reserv habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir), från integrationsfonden -2 000 

Reserv sommarlovsaktiviteter (om statsbidraget uteblir), från integrationsfonden -1 000 

Totala medel 2023 -259 992 

    

Kulturnämnden 2022 -44 740 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning volymökning ungdomsverksamhet 500 

Arvoden, uppräkning -7 

Nytt avtal telefoni 10 

Nämndsekreterare 20% flytt från nämnder till KLF 132 

Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF 110 

Fördelning hyresjustering befintliga lokaler -302 

Justering ökat PO-pålägg (44,53%) -637 



 

Övergripande plan med budget 2023-2025 Katrineholms kommun  | 39 

Justeringar under den politiska beredningen   

Löneprioriteringar 2023 -940 

Löneökningskompensation 2023 -446 

Ramförstärkning volymökning ungdomsverksamheten -500 

Kapitalkostnad justering 111 

Aktuell ram 2023 -46 709 
    

Bygg- och miljönämnden 2022 -676 

Tekniska justeringar   

Arvoden, uppräkning -7 

Aktuell ram 2023, inkl miljöstrategiskt arbete -683 
    

Service- och tekniknämnden 2022 -131 962 

Tekniska justeringar   

Öppning Dufvegården kök, helårseffekt -325 

Justering tillfällig ramförstärkning sopsaltning 800 

Justering tillfällig ramförstärkning på grund av färre barn i förskolan 500 

Justering budget Backavallen 1 044 

Arvoden, uppräkning -21 

Nytt avtal telefoni -20 

Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF 1 301 

Nya lokaler 2022 -5 728 

Fördelning hyresjustering befintliga lokaler 257 

Justering ökat PO-pålägg (44,53%) -3 349 

Flytt lönekompensation STN-BIN 835 

Flytt lönekompensation STN-VON 327 

Justeringar under den politiska beredningen   

Löneökningskompensation 2023 -2 343 

Drifteffekt av investeringar -975 

Utökning städ nya lokaler -233 

Kapitalkostnad justering 365 

Aktuell ram 2023 -139 528 
    

Socialnämnden 2022 -193 431 

Tekniska justeringar   

Justering tillfälliga medel 2020-2022 10 000 

Arvoden, uppräkning -22 

Ersättning föräldrastödsprogram -665 

Nytt avtal telefoni 40 

Fördelning hyresjustering befintliga lokaler -323 

Justering ökat PO-pålägg (44,53%) -2 280 

Justeringar under den politiska beredningen   

Löneökningskompensation 2023 -1 595 

Budgetförstärkning SSPF-samordning (skola, socialtjänst, polis, fritid)  -650 

Försörjningsstöd, ökat prisbasbelopp -3 000 

Familjehemsvård, ökad ersättning -1 000 

Socialjour, utökad ram -800 

Utökad ram -10 000 

Kapitalkostnad justering 501 

Aktuell ram 2023 -203 226 
    

Viadidaktnämnden 2022 -62 037 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning arbetsmarknadsåtgärder Vingåker 600 

Arvoden, uppräkning -6 

Nytt avtal telefoni 40 

Nämndsekreterare 20% flytt från nämnder till KLF 132 
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Fördelning hyresjustering befintliga lokaler -35 

Justering ökat PO-pålägg (44,53%) -1 510 

Justeringar under den politiska beredningen   

Löneökningskompensation 2023 -1 056 

Kapitalkostnad justering 41 

Aktuell ram 2023 -63 831 

Medfinansiering yrkesvux, från integrationsfonden -2 140 

Totala medel 2023 -65 971 

Totala medel 2023, inklusive yrkesvux Vingåker -66 531 
    

Vård- och omsorgsnämnden 2022 -822 818 

Tekniska justeringar   

Resursfördelningsmodell 2023 -13 097 

Arvoden, uppräkning -27 

Hämplingen, lokalhyra gruppbostaden -1 120 

Hämplingen, lokalhyra daglig verksamhet -657 

Nytt avtal telefoni -100 

Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF 1 157 

Fördelning hyresjustering befintliga lokaler 1 059 

Justering ökat PO-pålägg (44,53%) -16 951 

Flytt lönekompensation STN-VON -327 

Justeringar under den politiska beredningen  
Löneprioriteringar 2023 -575 

Löneökningskompensation 2023 -11 858 

Kompensation löneökning externa utförare -500 

Drift ny gruppbostad Hämplingen  -5 140 

Drift dagverksamhet Hämplingen -2 770 

Helårseffekt ny gruppbostad LSS Strandgården -2 508 

Socialpsykiatri Pantern, 5 nya platser -2 700 

Kapitalkostnad justering 1 733 

Aktuell ram 2023 -877 199 

    

Överförmyndarnämnden 2022 0 

Tekniska justeringar   

Flytt medel överförmyndarnämnden -5 534 

Jurist/chef överförmyndaren, helårseffekt (9 mån) -541 

Uppräkning arvoden -18 

Medel ny nämnd -250 

Utbildning nämnd -100 

Övriga verksamhetskostnader -34 

Ökad hyra överförmyndaren -93 

Aktuell ram 2023 -6 570 
    

Räddningstjänsten VSR -33 041 

Justeringar under den politiska beredningen   

Ramförstärkning för bland annat ökad bemanning  -1 430 

Aktuell ram 2023 -34 472 

    

FINANSIERING   
    

Ökade kostnader för lokaler -35 819 

Justering 19 956 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 -15 863 
    

Löneuppräkning 0 

Löneuppräkning 2023 0 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 0 
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Drifteffekt av föreslagna exploateringar 4 156 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 4 156 
    

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 107 640 

Förändring PO och semesterlöneskuld 54 500 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 162 140 
    

Pensioner -123 584 

Effekt av uppdaterad prognos per 2022-09-31 -77 474 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 -201 058 
    

Intäkter Viadidakt Vingåker 13 259 

Uppdatering av underlaget 370 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 13 628 
    

Kapitalkostnadsintäkter 103 801 

Uppdatering av underlaget -4 931 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 98 871 
    

Kapitalkostnader exploatering 0 

Uppdatering av underlaget -1 393 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 -1 393 
    

Avskrivningar -91 519 

För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:   

Tidigare års investeringar   

2022 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade   

Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2023-2025   

Planerade investeringar under 2023-2025    

Tekniska justeringar   

Justering enligt underlag 4 762 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 -86 757 
    

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag samt kommunal 

fastighetsavgift 2 482 633 

Effekt av uppdaterad skatteprognos, baserad på SKR:s prognos i oktober 2022 och 34 700 

invånare  86 170 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 2 568 803 

    

Finansiering, utdelningar mm 24 528 

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för 

särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan   

Tekniska justeringar   

Borgensavgift justering beslut 2022 499 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 25 027 

    

Statsbidrag för äldreomsorgssatsning 15 449 

Aktuellt budgeterat belopp 2023 15 449 

    

TOTALT 3 929 

    

Mål för god ekonomisk hushållning 25 688 

Enligt gällande mål för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun ska resultatet uppgå 

till minst en procent av skatteintäkterna   
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Bilaga 2: Organisationsöversikt 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs dels genom kommunens nämnd- och förvaltnings-

organisation, dels genom två helägda bolag, Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Vatten och 

Avfall AB. Katrineholms Fastighets AB har ett helägt dotterbolag, Katrineholms Industri AB. Katrineholms 

Vatten och Avfall AB har ett delägt dotterbolag, Sörmlands Vatten och Avfall AB, med verksamhet i 

Katrineholms, Vingåkers och Flens kommuner.  

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i samverkan med andra kommuner i regionen genom 

gemensamma nämnder och kommunalförbund. Verksamhet bedrivs också genom flera samägda 

företag. En översiktlig bild av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat nedan.  

 

*Ägs genom koncernbolag.  



Ansvarsfullt i en orolig tid 
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till 

övergripande plan med budget 2023-2025 för Katrineholms kommun



Budgetförutsättningar
• Försiktig bedömning av befolkningstillväxten
• Mer pessimistisk bedömning av konjunkturutvecklingen och skatteintäkterna än tidigare
• Stor osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag
• Kraftigt ökade kostnader 2023 till följd av högre inflation, räntor, löner och pensioner
• Den demografiska utvecklingen medför ytterligare utmaningar för kommunens ekonomi 

och kompetensförsörjning på längre sikt
• Långsiktighet, nytänkande och effektivisering är avgörande för en hållbar ekonomi
• En ny kommunplan för mandatperioden 2023-2026 håller på att tas fram

Planeringsprocessen inför 2023
• 27 april: Kommunstyrelsen beslutar om planeringsdirektiv för 2023-2025
• 31 augusti: Nämnder och bolag lämnar underlag till kommunstyrelsen för beredning av 

övergripande plan med budget 2023-2025
• 20 oktober: SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos
• 26 oktober: Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med budget 2023-2025
• Senast 9 november: Regeringen presenterar budgetpropositionen
• 21 november: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 2023-2025
• 14 december: Kommunstyrelsen behandlar Kommunplan 2023-2026
• 16 januari 2023: Kommunfullmäktige fastställer Kommunplan 2023-2026
• Februari 2023: Nämnderna fastställer nämndens plan med budget 2023



Prioriteringar, 
satsningar och uppdrag

Skola, vård och omsorg prioriteras
• Satsningar på förskole- och skollokaler: Tallåsskolan, nya förskolan i Forssjö, Häringe förskola 

i Valla och Ängstugan förskola i Sköldinge
• Satsningar på renovering av äldreboenden enligt boendeplanen: Furuliden, Pantern och 

Norrgläntan
• Ny gruppbostad och ny dagverksamhet inom LSS i kvarteret Hämplingen
• Förstärkning till bildningsnämnden för att anpassa verksamheten till minskat barnantal
• Ramförstärkning till vård- och omsorgsnämnden utifrån demografi
• Ramförstärkningar till socialnämnden för höjning av riksnormen och ekonomi i balans
• Fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på bland annat:

 ökad måluppfyllelse och trygghet inom skolan 
 fast omsorgskontakt, nära vård, värdegrund, patientsäkerhet och välfärdsteknik inom vård och omsorg 
 förebyggande insatser, säkerhetsteam och nätverksinvolverande metoder inom socialförvaltningen

• Flera pågående riktade satsningar på kompetensutveckling för olika yrkesgrupper



En attraktiv och hållbar kommun
• Arbete med Framtidsplan 2050 samt flera detaljplaner och projekt för bostadsbyggande
• Fortsatt fokus på att möta efterfrågan på mark för företagsetableringar och skapa ett ännu 

bättre företagsklimat
• Aktivt arbete för att ta emot ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbeten, 

utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar
• Fortsatta satsningar på trygghet och säkerhet, belysning, utomhusmiljöer, offentlig konst, 

kultur-, idrotts- och föreningsliv
• Målsättning att starta en familjecentral på Norr
• Fortsatta satsningar på ungdomsverksamheten Perrongen, lovaktiviteter genom Lyckliga 

gatorna och fritidsgård i Valla
• Fortsatt utveckling av Djulöområdet med bland annat nya bryggor och nytt strandcafé
• Flera våtmarksprojekt som kommer bidra till hållbarhet och tätortsnära naturupplevelser
• Fortsatta kollektivtrafiksatsningar med lågtrafikskort +65 år, sommarbusskort för ungdomar 

och ökad turtäthet

Kompetensförsörjning och effektiv organisation
• Kompensation för löneökningar till nämnderna
• Riktad lönesatsning till svårrekryterade yrkesgrupper
• Reserv för att i viss mån kunna kompensera för inflation och ytterligare löneökningar
• Fortsatt satsning på utbildningstjänster och aktivt samarbete med högskolor och universitet
• Flera satsningar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling
• Fortsatt satsning på språktester vid rekrytering
• Stärkt arbetsmiljöarbete och fortsatt utveckling av det hälsofrämjande arbetet
• Permanent satsning på kommungemensamma hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter
• Satsning på beslutsstödssystem för stärkt ledning, styrning och uppföljning
• Fortsatt satsning på digitalisering och nätverksinvesteringar
• Medel för utbildning av förtroendevalda och förtjänsttecken 
• Ny överförmyndarnämnd



Några särskilda uppdrag 
• Utreda förutsättningar för en familjecentral på Norr (KS)

• Se över modellen för föreningsbidrag (STN)

• Se över ansvar och organisation för tillstånd och tillsyn gällande alkohol och 
tobak (KS)

• Minska elförbrukningen (samtliga nämnder och bolag)

• Fördjupa utredningarna om utveckling av lokstallsområdet och simhallen (KS)

• Fortsatt utredning gällande effektivt nyttjande av skollokaler (KS)

Fokusområden för kommunstyrelsen
• 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



Budgeterat resultat, avsatta 
medel och investeringar

Budgeterat resultat och skattesats
Budgeterat resultat 2023:  3,9 mnkr (0,15 procent av skatteintäkterna)
Plan 2024: 6,1 mnkr (0,23 %)
Plan 2025: 85,9 mnkr (3,13%)

Skattesats: 22,12 kr 

Skatteintäkterna beräknas utifrån ett befolkningsunderlag på 34 700 invånare 
per 1 nov 2022 och därefter en ökning med 100 personer per år 2023-2024.



Resurser att tillgå utöver budgeten

Avsatta medel, mnkr 31 aug 2022

RUR 83,6

Tillväxtfrämjande medel 35,3

Integrationsfonden 27,4
TOTALT 146,3

Medel från integrationsfonden 2023
• Satsningen om totalt 2,7 mnkr till bildningsnämnden för kompetens-

höjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan 
pågår till och med juni 2024.

• Omställningskostnader bildningsnämnden: 13 mnkr 2023
• Utbildningstjänster: 1 mnkr 2023
• Medfinansiering yrkesvux: 2,14 mnkr 2023
• Reserv habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir): 2 mnkr 2023
• Reserv sommarlovsaktiviteter (om statsbidrag uteblir): 1 mnkr 2023



Investeringar och exploateringar 2023

Verksamhetsinvesteringar: 76,2 mnkr

Investeringar avseende exploatering: 33,7 mnkr

Fastighetsinvesteringar: 144,5 mnkr

Majoritetens förslag 
till övergripande 
plan med budget 
2023-2025
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Budget 2023 och planering 2024–25 

Vi sätter välfärden först.  

Vänsterpartiet i Katrineholm är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  Vi anser att 

det politiska arbetet skall utgå från en humanistisk syn. Människor skall inte betraktas som kunder 

eller ekonomiska variabler i beslutsfattandet. Demokrati är så mycket mer än bara rösträtt - det är 

alla människors lika värde. Skatt är ett sätt att fördela den välfärd vi skapar tillsammans. Det vi inte 

betalar i skatt får vi istället betala genom avgifter vilket betyder att vi inte får mer i plånboken. Den 

som inte har råd kan då inte heller ta del av välfärden. Därför tycker vi att det är viktigt med en 

solidarisk skattepolitik. Vi tycker att varje budgetår skall avslutas med, inte bara ett ekonomiskt 

bokslut, utan även ett välfärdsbokslut där vi redovisar hur vi har utvecklat välfärden.  

Vi vill inte att den kommunala verksamheten eller våra gemensamma tillgångar hamnar i fickorna på 

privata vinstintressen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som handelsvaror som man kan 

köpa och sälja. Därför säger vi nej till privatiseringar av den kommunala verksamheten. Vi anser att 

privatiseringar och entreprenader av dessa inte gagnar kommunen, utan att de kan leda till förlorad 

insyn i verksamheter, försämrad kvalité och minska möjligheten att påverka dess innehåll. Vi vill satsa 

på att utveckla den kommunala sektorn, öka personaltätheten och skapa ett jämlikt, jämställt, 

solidarisk, tolerant och miljövänlig kommun. Detta kräver en rättvis fördelning av våra gemensamma 

resurser och att alla har tillgång till vår gemensamma välfärd. Det kräver också att våra verksamheter 

inte är underbudgeterade.  

För att det ska bli verklighet krävs också ett solidariskt skatte och fördelningspolitik i hela landet. 

Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett gott liv åt alla som lever här. Den samlade 

rikedomen är större än någonsin. Trots detta är det många i Sverige som inte får del av framgången. 

En liten ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Det syns tydligt i våra städer, förorter och på 

landsbygden. Faktum är att Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten 

av 1980-talet. 

Många svenskar möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen att räcka till trots 

ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som ofta får lägre inkomster och sämre 

arbetsvillkor än män. Det är alla de som inte kan få ett fast, tryggt arbete utan får nöja sig med 

tillfälliga, otrygga jobb, och de som slits ut av stress. Hundratusentals svenskar hittar inte en egen 

bostad som de har råd med. Sverige har mycket att vinna på att skapa ett jämlikare samhälle. Men 

för det krävs ett rättvisare skattesystem, stärkta socialförsäkringar, och inte minst en politik för full 

sysselsättning. 
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Arbete, studier och försörjning 

Den höga arbetslösheten, särskilt då bland ungdomar, är ett stort bekymmer i hela landet. I det läget 

gäller det att satsa offensivt. Välfärdssatsningar, människor i arbete och nybyggnation är vägen 

framåt för att klara krisen. Därför är det viktigt också att värna om de kommunala verksamheterna. 

Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras i kommunen - allt från elevvård till att skapa 

en bättre tillvaro för våra äldre. I många fall handlar det om att bygga en starkare ekonomi för 

framtiden: att höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem. På kommunal nivå behöver 

vi göra det vi kan för att finna lösningar på en så omfattande problematik. Vi anser att kommunen 

bör sätta in fler åtgärder för att hjälpa ungdomar till meningsfull sysselsättning. Vi vill förstärka 

arbetet med att hjälpa ungdomar till studier och arbete.  

Katrineholm ska fortsätta satsa på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa erbjuds arbete 

med avtalsenlig lön. Likaså ska personer som idag uppbär försörjningsstöd kunna erbjudas 

extratjänster i kommunen. Extratjänsterna ska erbjudas i samtliga delar av den kommunala 

verksamheten och därför är det viktigt med en kartläggning av lämpliga arbetsplatser i samarbete 

med de fackliga organisationerna. 

Kostnaderna för försörjningsstödet och placeringar ligger fortsatt högt vilket anstränger 

socialnämndens ekonomi. Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad. Därför är det 

viktigt att socialnämndens ekonomiska ram speglar behoven och budgeteras utifrån detta.  

Barn och ungdom 

Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. Vi vet i dag att barn som lever i familjer med ekonomiskt 

ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att 

drabbas av utanförskap och att det finns samband mellan ekonomiska förhållanden som barn och 

den förväntade livslängden. Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar och regler som beslutas i 

vår riksdag, men det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger. T ex genom nattbarnomsorg, 

arbetsmarknadsstöd, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande elevhälsa, mm. 

Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i Katrineholms kommun, som på initiativ av 

Vänsterpartiet har startats, intensifieras och också kommer med konkreta förslag på åtgärder för att 

mildra effekterna av barnfattigdomen.  

 

På skolans område är det viktigt att förstärka personalresurserna till elevhälsan och 

modersmålsundervisningen samtidigt som vi måste fortsätta minska barngruppernas storlek och öka 
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personaltätheten på förskolorna. 

 

Sverige är ett av många länder som har skrivit under FN:s barnkonvention och barnkonventionen är 

nu lag i Sverige. Det finns tre centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för 

kommuner:  

– Artikel 3, om barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla  

åtgärder som rör barn,  

– Artikel 4, om varje barns rätt att komma till tals i alla frågor som rör  

henne eller honom och  

– Artikel 12, om skyldigheten att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen.  

Vänsterpartiet anser att barnperspektivet skall genomsyra beslutsfattandet i kommunen och därför 

är det viktigt med konsekvensanalyser som belyser hur barnen påverkas av olika beslut i kommunen. 

Vinsterna med tidiga insatser för barn med särskilda behov är stora. Därför behövs resurser och 

kompetens redan i tidig skolålder, så att barnen med särskilda behov får stöd tidigt i skolan. 

 

Förskola  

Förskoleverksamhet bedrivs utifrån två perspektiv.  

För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning och utveckling. 

För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov. Förskolan är en 

rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en 

viktig fråga. Alltfler arbetar på obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till 

barnomsorg på kvällar, nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till 

ensamstående föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar 

för barnomsorgen. Kommunen ska erbjuda barnomsorg under obekväm arbetstid. 

 

Vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till 

förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.  

Vi anser också att personaltätheten och barngruppsstorlekarna behöver ses över och resurser 

tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen. För barn som är 1–3 år är riktmärket 

för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.  

Vi vill också att ett nytt förslag till avgifter som inte drabbar arbetslösa och föräldralediga med 

oskäliga nivåer arbetas fram. 
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Skola 

En demokratisk skola har ett aktivt förhållningssätt i förhållande till såväl elever som föräldrar och tar 

ansvaret för att eleverna ska få den utbildning de behöver. Det är viktigt att eleverna har ett 

demokratiskt inflytande i skolan.   

Kvalité i skolan och resurser till barn och ungdomar med de största behoven är viktigt. Skolan skall 

vara sammanhållen och likvärdig samt tillgänglig för alla och erbjuda alla barn och ungdomar samma 

möjligheter. Med likvärdig menar vi att skolan kompenserar för elevernas olika förutsättningar i syfte 

att alla skall ges möjligheter att få kunskap.  

Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i 

anslutning till skoldagen. 

En viktig utgångspunkt för inlärning utgörs av goda kunskaper i modersmålet. Därför måste 

modersmålet i förskola och skola stärkas. Vi har fem nationella minoriteter som har lagstadgade 

rättigheter beträffande rätten till modersmålet. Idag finns också en växande grupp av barn som är 

födda i Sverige och som har flera modersmål inklusive svenska. Vi vill möjliggöra flerspråkighet tidigt i 

åldrarna eftersom det har betydelse för den personliga identiteten och för den intellektuella och 

emotionella utvecklingen. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i 

det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att 

stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant 

sätt att alla elever som är i behov av, eller har rätt till, modersmålsundervisning har möjlighet att 

delta. 

 

Fritidshem 

Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och meningsfull 

fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en integrerad del  

i en samlad skoldag. Vi vill också lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse i och med att 

läroplanen även gäller för fritidshemmen. Därför anser vi att fritidshemmen måste göras tillgängliga 

för alla barn. För att kunna bedriva en meningsfull och pedagogisk verksamhet bör grupperna inte 

vara större än 20 och ha minst två personal. 

Vi vill även utöka kulturinsatser för ungdomarna i kommunen där ungdomarna ges likvärdiga 

möjligheter i hela kommunen för att utveckla sina kulturintressen. Där har fritidsgårdarna en viktig 

roll att spela.  Därför är det viktigt att satsa på en utveckling av fritisgårdsverksamheten i inte bara 

tätorten utan även i kommunens kransorter. 



Sida 7 av 25 

 

Boende och byggande 

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från 

medborgarnas behov och lika värde. Byggnader är genom sin form och livslängd strukturbildande 

vilket skapar förutsättningar för det rumsliga och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar 

livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring. 

Vi förordar också en långsiktigplan för byggandet i kommunen. Det finns en risk att byggandet blir 

något slumpmässigt och låser en senare expansion av centrala delar av staden. Om vi menar att 

staden ska växa med flera tusen invånare till på sikt, så vill troligtvis en del av dem bo centralt. Vi vill 

ha en högre exploateringsgrad av de centrala tomter som finns i kommunen idag eftersom centrum 

annars riskerar att byggas fast i en struktur som kan utarma de redan pressade förutsättningarna för 

handel och service i stadens centrala affärskvarter. 

Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att garantera allas 

rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Därför vill vi att 

hyresrätter prövas även vid ny exploatering av traditionella villaområden för att motverka en ökad 

bostadssegregation. 

Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna rätten till en 

bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter. 

Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar stad.  

Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör inriktas mot 

befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan kollektivtrafiken säkras 

och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat bilberoende och ökad miljöbelastning.   

Vi förordar också ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det framtida 

resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av Stortorget.  

 

Ekonomi 

Vänsterpartiet anser att en kommun skall kunna budgetera över en konjunkturcykel. Kommunallagen 

har varit inskränkande på just den punkten. En resultatutjämningsreserv är ett steg i rätt riktning och 

en möjlighet att kunna täcka upp vid konjunktursvängningar utan att behöva ta till minskade 

budgetramar för nämnderna och personaluppsägningar.  
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Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast 

budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om skattesatsen och 

det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige 

beslutar även om hur och när reslutatutjämningsreserven skall användas. 

Kultur 

Vänsterpartiet i Katrineholm värnar såväl kulturens egenvärde som nyttovärde. Kulturen skapar 

samhörighet, bidrar till folkhälsan och är en förutsättning för det demokratiska samhället. Kulturen 

måste få vara fri och oberoende. Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara 

lätt att uppleva och att utöva oavsett var man bor eller vem man är. 

Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men kulturen återspeglar inte 

bara samhället. Konst och andra kulturyttringar kan också vara en förändrande kraft som bidrar till 

att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får 

verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism. Därför vill 

Vänsterpartiet se fortsatta och starkare satsningar på kulturen i Katrineholm. 

Kulturskolan 

Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det ska bli 

möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla. En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till 

kulturskolan. 

Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges 

möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi införa en avgiftsfri 

kulturskola i Katrineholm. 

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och friskvård  

Folkhälsoarbetet är i allra högsta grad en kommunal angelägenhet. Det är viktigt att folkhälsan ses 

som en helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver en helhetssyn och bör riktas in på att 

förändra grundläggande strukturer i samhället, till gagn för hela befolkningen. En bra folkhälsa 

förutsätter jämlikhet och en utbyggd välfärd. Demokrati och delaktighet, minskade skillnader i 

levnadsstandard, välfungerande trygghetssystem och minskade ekonomiska klyftor är förutsättningar 

för att förbättra folkhälsan.  
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Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, 

förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om 

att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra 

arbetsplatser, bostäder, transporter, rekreationsområden och offentliga lokaler tillgängliga ökar 

möjligheterna för personer med olika funktionsnedsättningar att delta i utbildningar, i arbetslivet, 

och i samhällslivet som helhet. 

Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt 

oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt till sin beskärda del av 

den politiska makten och så vidare. Kvinnor arbetar lika mycket som männen men får inte lika 

mycket i lön. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Därför skall löneskillnader 

mellan män och kvinnor med samma arbetsuppgifter bort. Ofrivillig deltid är et problem som främst 

drabbar kvinnor. Vi anser att man ska kunna leva på sin lön och betraktar heltid som en rättighet och 

deltid som en möjlighet. Vi fortsätter att satsa på rätten till heltid för våra anställda i kommunen. 

Vi tror på friskvård på arbetstid för kommunens personal, för friskare och piggare anställda och vill 

därför införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. En enhetlig 

friskvårdspolicy där alla anställda ges samma möjlighet till friskvård är viktig för den enskilde och 

bidrar till bättre hälsa och välmående och förebygger sjukdom. Det leder i sin tur till minskade 

sjuktal.  

Miljö 

Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och intensifieras för ett bevarande av våra tillgångar och 

bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer. Vi står idag inför ett klimathot vars effekter 

ingen kommer undan. Stigande temperaturer orsakar ändrade klimatmönster, smältande polarisar, 

kraftigare nederbörd, översvämningar, torka och misskörd. Vi har idag klimatflyktingar och deras 

antal kommer att öka om inte utvecklingen hindras och förbränningen av fossila bränslen minskar. 

Här kan Katrineholm bidra till att hejda den utvecklingen genom att minska sitt klimatavtryck. Det är 

Vänsterpartiets uppfattning att det övergripande målet i kommunens miljöarbete bör vara att uppnå 

klimatneutralitet. 

Katrineholms kommun behöver ta fram en koldioxidbudget för att kunna aktivt bidra till att uppfylla 

Parisavtalets mål. Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi som kommun 

står inför och visa hur mycket kommunen behöver minska sina utsläpp för att kunna bidra till 

Parisavtalet målsättningar. Genom att ansluta oss till Sveriges Klimatkommuner kan Katrineholm få 

stöttning i sitt klimatarbete genom erfarenhetsutbyte med övriga anslutna kommuner och man kan 
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få stöttning i sitt arbete för utsläppsminskningar.   

 

Vänsterpartiet värnar den biologiska mångfalden i kommunen. Restriktivitet skall gälla vid dispenser 

från strandskyddsreglerna för att värna de naturvärden som dessa områden har samt värna 

allemansrätten och medborgarnas tillgång till det offentliga rummet. Vi vill bevara skog och 

jordbruksmark och föra ett hållbart skogsbruk samt bilda fler naturreservat inom kommunen. Det 

krävs även en långsiktig planering inför hotet om framtida översvämningar. 

 

Världens energianvändning har mer än fördubblats de senaste fyra decennierna och då är det främst 

kol, olja och gas som har dominerat. Men då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att 

det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. 

Därför är det nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet 

om ett ekologiskt hållbart samhälle. 

För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala 

investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra investering för framtiden. Att äga sina egna 

energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får en ökad kontroll och överblick på 

kostnaderna.  

Integration 

Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell 

välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta segregationen är 

den generella politiken viktigare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som 

behövs är att skapa fler jobb, bygga fler bostäder som folk har råd att bo i och skapa en likvärdig 

skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt. 

Integration är ett led i arbetet för ett demokratiskt samhälle där alla har samma rättigheter och 

skyldigheter som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort. Integrationsarbetet behöver en kraftfull 

generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det handlar om rätten 

till arbete, utbildning, en värdig bostad och likvärdig skola. Integrationsarbetet är därmed också ett 

led i utjämnandet av klasskillnader. Integrationsprocessen är inte en fråga som någon enskild 

gruppering kan äga då den hänger samman med samhällsutvecklingen. Vi måste få bort de strukturer 

som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vårt gemensamma samhälle.  

 

 Vi vänder oss också emot att integrationspolitiken alltför ofta bara handlar om människor med 

invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. 
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Hela samhället behöver integreras.  

 

Integration är extra viktigt i en kommun, som vår, som har tagit emot många människor från andra 

länder. För oss är det självklart att fortsätta ha avtal med Migrationsverket och hjälpa 

ensamkommande flyktingbarn.  Liksom med ungdomsarbetslösheten, behövs flera åtgärder från flera 

olika aktörer för integrationsarbetet. Vi tycker, som tidigare, att det bör finnas ett integrationsråd i 

kommunen som komplement till det arbete som görs idag.  

 

Vänsterpartiet anser att kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar både vad 

gäller ensamkommande flyktingbarn och familjeåterföreningar. Vänsterpartiet kan naturligtvis inte 

acceptera vare sig argumenten där barn betraktas som en ekonomisk belastning eller vara delaktig i 

beslut som river upp tillvaron för en del av dessa barn.  

 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, 

vården och omsorgen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i 

kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi vill arbeta för att 

hitta smidiga lösningar som stämmer överens med de behov som kommunens invånare har.  

Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt läge som en järnvägsknutpunkt 

och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till sig både människor och företag.  

Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter 

mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra grannlän och andra orter inom 

pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlingen och för tillgängligheten till 

sjukvården i länet. 

Katrineholm växer, det byggs och befolkningen ökar samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av 

staden. För att leva upp till ambitionerna i trafikstrategin där vi styr om från biltrafik till gång, cykel 

och kollektivtrafik så behöver vi höja ambitionsnivån för kollektivtrafiken från dagens nivå. 

Vänsterpartiet vill arbeta med alternativa kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer 

tillgänglig, till exempel genom anropsstyrd trafik samt med eldrivna bussar i stadstrafiken.  
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Näringsliv och tillväxt 

Det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande och lönearbete. Politiken 

ska stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i 

mindre företag. Mycket av insatserna behöver göras på statlig nivå av regering och riksdag. I 

Katrineholms kommun kan man bidra till näringslivsutvecklingen genom utbildningsinsatser, 

infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla lämplig etableringsmark.  

 

Omorganisationer i verksamheten som skulle öka kommunens inköp av t.ex. närproducerade 

matvaror är också ett sätt att stödja det lokala näringslivet. Tillsammans kommer dessa åtgärder att 

gynna och stimulera företagandet i Katrineholm, skapa fler arbetstillfällen och därmed gynna en 

positiv utveckling av Katrineholms kommun. 

 

Personal 

Rätt till heltid är en viktig fråga. Inte minst för jämställdheten. Kvinnor arbetar oftare deltid än män 

och får därmed sämre möjligheter till självförsörjning. Deltid ska självklart vara en möjlighet för dem 

som önskar det. Nu har vi fattat beslut om rätt till heltid i kommunen för att säkra 

kompetensförsörjningen och leva upp till ansvaret som en ansvarstagande arbetsgivare och det är då 

viktigt att vi möter upp denna satsning med de resurser som det kommer att kräva. All 

kommunanställd personal ska ha bra arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö – även 

chefer/arbetsledare. Den kommunala verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd 

ska behöva känna att man inte räcker till. Ingen skall behöva vara arbetsledare för mer än 30 

personer. Med för stort antal underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, 

som ingår i arbetsuppgifterna. Årliga lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att utjämna 

orättvisa löneskillnader och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.  

Vi anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turer Denna för arbetsmiljön och för 

hälsan negativa utveckling på arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, hemtjänst och 

kollektivtrafik, bör därför snarast brytas. Att avveckla de delade turerna inom kommunens 

verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.  

I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra anställda efter en motion som 

lämnades in av Vänsterpartiet. Men mycket återstår att göra när det gäller att förbättra arbetsmiljön 

för våra anställda, få ner sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade yrkena och öka 

kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare. 
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Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på någon eller 

några av våra arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag, 

och då helst på någon eller några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal. 

Men det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de 

företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på kollektivavtal eller 

kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

Lönedumpning, socialdumpning och tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!  

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunens verksamheter. Här behövs aktiva åtgärder för att minska 

sjukfrånvaron. Det kan handla om arbetsmiljöåtgärder, personalförstärkningar, riktade 

friskvårdsinsatser och snabbare rehabiliteringsstöd. Alla kommunens förvaltningar måste arbeta 

aktivt och förebyggande med frågan. 

Vård och omsorg 

En hög personaltäthet behövs inom verksamheterna för att säkra kvaliteten på omvårdnaden. Vi 

behöver sätta in resurser för förstärkning av personalen för att möta behoven i kommunen. Vi vill att 

de äldre ska få bestämma mer över vad de ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag 

som utför uppgifter som biståndsbedömare har godkänt. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet. 

 

Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Många som inte har svenska som 

modersmål tappar ofta svenskan som andra språk vid stigande ålder. Demografin ställer också andra 

krav idag på flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen. Vi tycker därför det är viktigt att se över vilka 

insatser man kan sätta in och börja med att utreda möjligheten att inrätta en avdelning för 

flerspråkig äldreomsorg på ett av våra äldreboenden. 
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Särskilda uppdrag 

Kommunstyrelsen 

• Uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbetet med produktion av egen el, med syfte att 

inom en snar framtid göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.  

 

• Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet. 

 

• Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. 

 

• Visstidsanställda med anställning som inte sträcker sig över ett år men som har anställningar 

som är terminsvisa eller som staplas på varandra ges rätt till ett friskvårdsbidrag. 

 

• Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och 

meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

 

• Arbeta aktivt med att minska löneklyftor. 

 

• Genomföra en låglönesatsning med en extra satsning på undersköterskor. 

 

• Inrätta ett integrationsråd. 

 

• Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen. 

 

• Arbeta med kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig till exempel 

genom anropsstyrd trafik, genomföra försök med eldrivna bussar i stadstrafiken samt andra 

lösningar. 

 

• Planlägga för en utökad ambition/volym av kollektivtrafiken när trafikstrategin börjar 

implementeras. 

 

• På en lämplig plats eller platser anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka 

frukt, örter, bär och grönsaker. 

 

• Bygga upp en beredskap för mottagande av ensamkommande barn, kommunanvisningar och 

familjeåterförening. 

 

• Avskaffa anställningsformen allmän visstid. 

 

• Kartlägga omfattningen av, och ta fram förslag på åtgärder mot, barnfamiljers trångboddhet i 

kommunen. 
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• Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangs bidrag så att vi får ett likvärdigt 

system. 

 

• Ta fram en koldioxidbudget för Katrineholms kommun. 

 

• Ansluta Katrineholms kommun sig till Sveriges Klimatkommuner. 

 

• Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål för att locka fler besökare till 

kommunen. 

 

Bildningsnämnden 

• Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov. 

• Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan. För barn som 

är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är 

riktmärket 9–15 barn.  

• Förstärka modersmålsundervisningen och organisera den på sådant sätt att alla elever som 
har rätt till eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta. 
 

• Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och 
föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet. 
 

• Förstärka elevhälsan.  
 

• Införa en avgiftsfri kulturskola.  
 

• Kommunen ska vid behov erbjuda barnomsorg/nattis under obekväm arbetstid. 
 

• Utöka skolbibliotekens öppettider. 
 

• Införa gratis mensskydd i grund och gymnasieskolan. 

 

Bygg och Miljönämnden 

• Vid bygglovsärenden Iaktta behovet av en högre exploateringsgrad av de centrala tomter 

som finns. 

• Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser. 

• Påbörja en översyn av gamla detaljplaner i centrala lägen med låg exploateringsgrad. 
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Kulturnämnden 

• Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens tätort och kransorter. 

• Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten i kommunen. 

 

Service och tekniknämnden 

• Måltidsverksamhet: Fortsätta öka andelen av närodlat, ekologiskt och kravmärkta livsmedel i 

måltidsverksamheten samt fortsätta arbetet med säsongsanpassning av livsmedel. 

• Planera för att återta städningen i kommunal regi. Återrapportering under 2023. 

• Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen. 

Socialnämnden 

• Arbeta aktivt med en kartläggning av antalet hemlösa i Katrineholms kommun samt kartlägga 

deras behov och arbeta med riktade individuella insatser för att hjälpa de ur hemlösheten. 

Viadidaktnämnden 

• Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete genom bland 

annat verksamheten på ungdomstorget.  

• Återinföra projektet språkvänner. 

Vård och omsorgsnämnden 

• Projektera för försök med arbetstidsförkortning (sex timmars arbetsdag) under 2023. 

• Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att 
utreda möjligheten att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över. 

• Kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser. 
Utreda möjligheten att inrätta en avdelning för flerspråkig äldreomsorg på ett av våra 
äldreboenden.  
 

• Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av personaltätheten.  
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Särskilda uppdrag samtliga nämnder 

• Kartlägga lämpliga arbetsplatser för extra tjänster i välfärden i samarbete med de fackliga 

organisationerna. 

• Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar. 

• Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron. 

• Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder. 

Förstudier 

• Genomföra en förstudie för placering av en ny familjecentral på Norr. 

• Genomföra en förstudie för placering av en ny fritidsgård i centrala Katrineholm. 

• Genomföra en förstudie för placering av en ny fritidsgård i Nävertorp. 

• Genomföra en förstudie för placering av fler fritidsgårdar i kransorterna. 

• Söka samarbete med Region Sörmland om en förstudie för placering av en ny vårdcentral på 

Norr. 

• Söka samarbete med Region Sörmland om en förstudie för att öppna BUP på Kullbergska 

sjukhuset. 

• Genomföra en förstudie om belysta cykelvägar till våra kransorter. 

• Genomföra en förstudie om parkeringshus i centralt läge söder om järnvägen. 

• Genomföra en förstudie om att skapa fler återvinningsstationer. (Gärna kvartersvis) 

• Genomföra en förstudie för att hitta lämpliga platser för utplacering av dricksfontäner vid 

lekparker, idrottsplatser och andra områden i kommunen. 

• Genomföra en förstudie för fler cykelgarage och pendlarparkeringar. 

• Genomföra en förstudie för identifiering av viktiga biotoper för att bilda fler naturreservat i 

kommunen. 
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KFAB  

Särskilda uppdrag 

Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter installera eller förbereda 

för att kunna installera solceller. 

Utdelningar 

Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar kvar i bolaget.  

(500 000 - 800 000SEK)  
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Övergripande driftbudget 2023 med plan 2024–2025 

Övergripande driftsbudget 2023 med plan 2024 - 2025 Okt

KF 211129

Majoritets-

förslag V-förslag

Belopp i tkr Budget Budget Budget Plan Plan 

Nämnd/benämning 2022 2023 Justering 2023 2024 2025

Övergripande politisk ledning -13 013 -7 035 -7 035 -7 285 -6 285

Bildningsnämnden -915 022 -941 830 -18 000 -959 830 -935 494 -936 676

Kommunstyrelsen -218 608 -257 991 0 -257 991 -258 191 -259 391

varav kommuncentrala -17 429 -19 465 -19 465 -19 465 -19 465

varav kommunledningsförvaltningen -106 210 -99 550 -99 550 -99 550 -99 550

varav samhällsbyggnadsförvaltningen -83 829 -117 676 -117 676 -117 876 -119 076

varav kommunstyrelsens medel till förfogande -5 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

varav reserv egen försörjning och yrkesvux -6 140 -18 300 -18 300 -18 300 -18 300

Kulturnämnden -44 740 -46 709 -46 709 -46 709 -46 709

Bygg- och miljönämnden -676 -683 -683 -683 -683

Service- och tekniknämnden -131 962 -139 528 -139 528 -139 682 -139 682

Socialnämnden -193 431 -203 226 -6 000 -209 226 -203 226 -203 226

Viadidaktnämnden -62 037 -63 831 -63 831 -63 831 -63 831

Vård- och omsorgsnämnden -822 818 -877 199 -6 000 -883 199 -892 186 -904 812

Överförmyndarnämnden 0 -6 570 -6 570 -6 520 -6 520

Räddningstjänsten VSR -33 041 -34 472 -34 472 -34 472 -34 472

Kompensation för ökade löner 0 0 0 0 -37 327

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 0 -2 135 -2 984

Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 0 -3 656 4 184

Summa nämnder -2 435 349 -2 579 073 -30 000 -2 609 073 -2 594 068 -2 638 412

Ökade kostnader lokaler -35 819 -15 863 -15 863 -39 161 -58 722

Löneuppräkning 0 0 0 -37 327 -38 781

Drifteffekt av föreslagna exploateringar 3 280 4 156 4 156 5 710 7 820

PO-påslag och semesterlöneskuld 107 640 162 140 162 140 164 478 166 865

Pensioner -123 584 -201 058 -201 058 -222 177 -162 139

Intäkter Viadidakt-Vingåker 13 259 13 628 13 628 13 628 13 628

Kapitalkostnadsintäkter 103 801 98 871 98 871 109 615 117 675

Kapitalkostnader exploatering -5 673 -1 393 -1 393 -1 364 -1 364

Avskrivningar -91 519 -86 757 -86 757 -96 410 -103 867

Skatteintäkter 1 624 226 1 706 149 1 706 149 1 783 600 1 857 245

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 786 444 784 622 784 622 801 050 807 450

Kommunal fastighetsavgift 71 963 78 032 78 032 78 032 78 032

Finansiering, utdelningar m.m. 24 528 25 027 40 000 65 027 25 027 25 027

Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning 15 449 15 449 15 449 15 449 15 449

Summa finansiering 2 493 996 2 583 002 40 000 2 623 002 2 600 151 2 724 319

TOTALT 58 646 3 929 10 000 13 929 6 083 85 907

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,36% 0,15% 0,54% 0,23% 3,13%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 24 826 25 885 25 688 26 627 27 427  
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Investeringsbudget 2023 med plan 2024 - 2027 

Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2027     

Belopp i tkr  Investeringsutgift 

Nämnd Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 

KS/KLF Beslutsstödssystem 1 900         

KS/KLF Årlig nätverksinvestering inklusive Wifi 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

KS/KLF Digitalisering 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS/KLF System för systematiskt arbetsmiljöarbete 200         

  Summa kommunledningsförvaltningen 5 100 3 000 3 000 3 000 3 000 

KS/SBF Attraktiva parker 2 000 2 000 2 000 2 000   

KS/SBF Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500 500 500 

KS/SBF Åtgärder enligt parkeringsstrategi 250 500 500 500 500 

KS/SBF Tillgänglighetsåtgärder 250 250 250 250 250 

KS/SBF Belysning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS/SBF Gatuförbättringar 500 500 500 500 500 

KS/SBF Nya Stråket     7 000     

KS/SBF Trafiksäkerhetsåtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS/SBF Katrineholms sjöpark (Norr) 500 2 500 6 000 3 000   

KS/SBF Åtgärder enligt hastighetsplanen 500 700 700 700 700 

KS/SBF Åtgärder enligt dagvattenstrategin 500 500 500 500 500 

KS/SBF Kollektivtrafikåtgärder 500 500 500 500 500 

KS/SBF Åtgärder enligt GC-plan 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

KS/SBF Åtgärder enligt grönplan   500 500 500 500 

KS/SBF Attraktiva gångstråk   500 500 500 500 

KS/SBF Utveckling av Djulöområdet 1 000 500 500 500 500 

KS/SBF Duvestrand park och bad   1 000       

KS/SBF GC-bana Vingåkersvägen-Rönngatan 1 400         

KS/SBF GC-bana Trolldalen   1 500       

KS/SBF Väg 56, asfaltering av GC-bana Katrineholm-Bie   2 000       

KS/SBF Kv Hämpling exploatering, åtgärder Trädgårdsgatan 1 000         

KS/SBF Backavallen exploatering, åtgärder Vasavägen   3 000       

KS/SBF Stortorget exploatering, åtgärder Fabriksgatan 500 1 000 1 000     

KS/SBF Bäverstigen exploatering, åtgärder allmän platsmark   500       

KS/SBF Duvestrand exploatering, åtgärder Claestorpsvägen   4 000       

  Summa samhällsbyggnadsförvaltningen 14 400 27 450 25 950 14 950 9 950 

KS/FAST Jordvallstorp, renovering byggnad för uthyrning 300         

KS/FAST Utbyggnad och renovering av Nya Maistro   2 900       

KS/FAST Gröna Kulle fasadrenovering 1 600         

KS/FAST Gamla vattentornet invändig trappa   500       
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  Summa kommunägda fastigheter 1 900 3 400 0 0 0 

              

  Investeringsram kommunstyrelsen 21 400 33 850 28 950 17 950 12 950 

BIN Upprustning förskolan 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

BIN Möbler och inventarier grundskolan 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 

BIN Möbler och inventarier gymnasieskolan 2 300 3 000 3 000 1 500 1 500 

BIN Möbler och inventarier gemensamma verksamheter 320 270 270 200 200 

BIN Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 500 500 500 

BIN 1-1 grundskola 7 975 9 674 8 883 6 366 6 196 

BIN Nya lokaler grundskola Forssjö 600         

BIN Upphandling elevjournalsystem 200         

  Investeringsram bildningsnämnden 15 395 16 944 16 153 11 566 11 396 

KULN Offentlig konst 700 700 700 700 700 

KULN Inventarier  800         

KULN Depositionskonst 300 300 300 300 300 

KULN Belysning offentliga konstverk 100 100 100 100 100 

  Investeringsram kulturnämnden 1 900 1 100 1 100 1 100 1 100 

STN Arbetsmiljöåtgärder 300 300 300 300 300 

STN El och belysning 850 5 525 2 350 2 100 2 000 

STN Oförutsedda investeringar   1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

STN Väginvesteringar 9 300 11 800 9 300 9 300 9 300 

STN Fordon och maskiner 6 330 14 860 3 500 2 650 1 200 

STN Bevattning stadsparken 500         

STN Friluftsbad  800 100 100 100 100 

STN Lekplatser och parkutrustning 800 800 800 800 800 

STN Sportutrustning   700 700 700 700 700 

STN Storköksutrustning  1 900 1 500 1 500 1 500 1 500 

STN Måltidsmiljö 300 300 300 300 300 

STN Städutrustning förskolor   100 100 100 100 100 

STN Städmaskiner  till städentreprenaden  400 300 300 300 300 

STN Motionsspår   400 1 000 200   

STN Busskurer 100 100 100 100 100 

STN Anslagstavlor 100 100 100 100 100 

STN Anläggningar och fastigheter 6 100 6 500 3 900 4 000 500 

STN Tallåsaulan   2 500       

STN Djulö Camping     1 000 43 100 2 500 

STN Strandcafé Djulö 3 000 6 000       

STN Kanotanläggning   4 500       

STN Finansiell leasing bilar 3 500 17 500 7 000 3 500 17 500 

  Investeringsram service- och tekniknämnden 36 280 75 085 33 550 70 350 38 500 
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SOCN Verksamhetssystem   600       

SOCN Digitalisering soc   360       

SOCN Inventarier soc   100 100 100 100 

SOCN Arbetsmiljöinvesteringar soc 300 300 300 300 300 

  Investeringsram socialnämnden 300 1 360 400 400 400 

VIAN Bärbara datorer     504     

  Investeringsram viadidaktnämnden 0 0 504 0 0 

VON Inventarier Säbo, Norrgläntan 1 953 2 136       

VON Inventarier Säbo, Furuliden    7 034       

VON Inventarier Säbo, Vallgården     3 749     

VON Inventarier Säbo, Almgården       3 206   

VON Inventarier Säbo, Igelkotten     4 070     

VON Inventarier Säbo, Yngaregården         1 992 

VON Inventarier i brukarmiljö 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

VON Möbler   500 500 500 500 

VON Inventarier Hämplingen, gruppbostad LSS 800         

VON Inventarier Hämplingen, dagverksamhet 900         

VON Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan 500         

  Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 5 453 10 970 9 619 5 006 3 792 

              

  SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 80 728 139 309 90 276 106 372 68 138 
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Exploateringsbudget 2023 med plan 2024 - 2027 

Exploateringsbudget 2023 med plan 2024-2027
Belopp i tkr

Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027

Logistikcentrum 2 700

Strängstorp bostäder 500 5 000 6 000 - 1 500 - 3 300 - 3 300 - 1 600

Bäverstigen - 2 500

Lövåsen- Finntorp - 10 400 - 20 900 - 34 900 - 13 900 - 15 650

Klubbetorp Björkvik 300

Norra Stadsdelen 300 3 000 300 - 2 000 - 1 900 - 2 000

Lövåsen Uppsala 15 000 10 000 - 4 000 - 10 300 - 10 000 - 10 000 - 10 000

Duvestrand - 3 400 - 3 500 - 3 500

Duvestrand externt OBOS 3 000 - 2 925

Svartbäcksvägen 300 3 000 200 - 5 000 - 1 425

Vasavägen/Backavallen 500 - 7 000 25

Åsporten 300 2 000 1 000 300 - 3 400 - 3 500

Bergsgatan 200 2 000 100 - 3 000 - 1 925

Trolldalen Etapp 2 5 000 100 - 2 800 - 5 600 - 2 100

Trollestrand 900 10 000 10 000 200 - 1 500 - 1 500

Sandbäcken 3:1 Stortorget - 5 950

Värmbol 1:61 300

Ragnars Gärde, Björnsundet 20 000 20 000 - 19 850 - 20 000

Lövkojan 9 - 12 000

Oförutsedda exploateringar 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Markreserv inköp

Djulö 2:41 Djulöområdet 1 500

Summa 3 3  7 0 0 2 2  0 0 0 5 6  3 0 0 3 6  0 0 0 13  0 0 0 - 2 9  4 7 5 - 4 5  8 7 5 - 8 9  0 7 5 - 6 7  7 2 5 - 3 0  7 5 0

Investeringsutgift Driftkonsekvenser

 

I Vänsterpartiets förslag till exploateringsbudget utgår Luvsjön och Kerstinboda. 
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Fastighetsinvesteringar 2023 med plan 2024 - 2027 

Budget för externa fastighetsinvesteringar 2023 med plan 2024-2027

Nämnd Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027

KFAB Fettavskiljare 500 500 500 500 500 35 35 35 35 35

KFAB Larm verksamhetslokaler 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 170 170 170 170 170

KFAB Myndighetskrav OVK samt brandskydd 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 150 150 150 150 150

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200 10 300 9 700 9 500 7 300 7 800 702 664 652 512 544

KFAB Miljö-  och energibesparande åtgärder 3 000 0

KFAB Kameraövervakning skolor och förskolor 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 75 75 75 75 75

KFAB Reservkraft 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 187 182 182 182 182

KFAB
Oförutsedda mindre investeringsbehov 

(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)
500 500 500 500 500 115 115 115 115 115

BIN
Fastighetsinvesteringar och utemiljö förskolor och 

skolor
5 000 4 500 4 500 4 500 4 500 710 605 605 605 605

BIN Ombyggnad av Tallåsskolan 13 000 823

BIN
Forssjö skola, om-  och utbyggnad av befintliga 

entréer
3 000 390

BIN Ny förskola Forssjö, 120 barn 6 000 380

BIN Forssjö förskola Fågelbo, anpassning till skollokaler 300 29

BIN Sandbäcksskolan, ombyggnad gamla skoldelar 3 500 222

BIN Ombyggnad av entreér på förskolor/skolor 800 800 800 800 104 104 104 104

BIN Valla skola, ombyggnad Bonäspaviljongen 1 500 195

BIN
Lindengymnasiet, ombyggnad vån 2- 5, integration 

gymnasiesärskolan
18 000 2 340

Duveholmsgymnasiet, anpassningar 

gymnasiesärskolan,

ny entré och RWC 

KULN Utveckling av lokstallsområdet (beredningsuppdrag) 2 000 140

STN Duveholmsgymnasiet, tillbyggnad av matsal 3 000 218 28

STN Forssjö skola, ombyggnation matsal/kök 1 000 130

STN
Duveholmshallen, inomhusklimat i arbets-  och 

konferensrum
1 000 97

STN Valla idrottshall, golv lilla gymnastiksalen 1 000

STN Om-  och tillbyggnad av Igelkottens matsal, pausad

VON Utbyte av larmsändare brandlarm Funktionsstöd 100 100 100 23 23 23

VON
Kyla i gruppbostad Nävertorpsgatan +utvändigt 

solskydd
1 200 176

VON Anpassning Vallgården inflytt 2025 500 40 000 39 3 105

VON Anpassning av äldreboende Furuliden 80 000 5 600

VON Anpassning av äldreboende Pantern 5 000 317

VON Anpassning av äldreboende Norrgläntan 36 000 2 520

VON Anpassning Igelkotten planerad inflytt 2025 500 80 000 35 5 600

VON Anpassning Almgården planerad inflytt 2026 500 50 000 35 3 500

VON Anpassning Yngaregården planerad inflytt 2027 500 50 000 35 3 500

SOCN
KIAB, Ombyggnation Oppundavägen 

ungdomsmottagningen
500 115

SOCN KIAB, Arkiv Västgötagatan 550 127

KULN
KFAB Bostad Ombyggnation av kafeterian på 

Kulturhuset Ängeln
400 52

KULN
KFAB Bostad Tillbyggnad av föreningslokal i 

Statens Servicecenters gamla lokal
400 52

KULN
KFAB bostad Ombyggnation av Bubblan (verkstad 

på barnavd)
200 26

Summa 14 4  5 0 0 8 4  8 5 0 14 5  5 0 0 7 1 7 0 0 7 0  9 0 0 10  5 7 7 7  7 7 6 11 0 4 5 5  4 8 3 5  3 7 6

Belopp i tkr Investeringsutgift Hyresåtagande

BIN 800 104
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Ramförstärkningar utöver majoritetens förslag Jämfört med 2022 

 Bildningsnämnden  5mnkr  +44,8mnkr  

Varav 

Avgiftsfri kulturskola  1,5mnkr 

Elevhälsan   1,0mnkr 

Skolbiblioteken  0,5mnkr 

Socialnämnden  6mnkr  +15,8mnkr 

Vård och omsorgsnämnden  6mnkr  +60,38mnkr 

 

Totalt   +17mnkr  +120,18mnkr 

 

Skatt  

Skattesatsen fastställs till 22,12 kronor per skattekrona.  

Resurser att tillgå utöver budgeten  

Integrationsfonden     27,4mnkr 

Öronmärkta medel från tidigare års resultat   35,3mnkr 

Resultatutjämningsreserv (RUR)    83,6mnkr 

40 miljoner tas i anspråk från integrationsfonden och öronmärkta medel från tidigare års resultat 

för välfärdssatsningar. Kvar att utnyttja 22,7mnkr plus 83,6 i reslutatutjämningsreserven. 
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     26 oktober 2022 

Centerpartiets förslag till  
Övergripande budget  

och plan för 2024-2025  
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. 

För hela Katrineholms bästa 

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika 

värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. 

Katrineholm behöver en grön och trygg vardag genom hela livet för alla. Människor runt om i hela 

Katrineholm kan tillsammans få kommunen att växa. 

Integration i Katrineholms kommun - En gemenskap där alla behövs 

I Centerpartiet är vi övertygade om att alla människor har en inneboende kraft och möjlighet att 

tillsammans skapa en trygg och livaktig kommun. Vår uppgift är att ge människor möjlighet att visa 

och utveckla sin kraft och ge framtidstro. Ta vara på varje människas förmåga. Visa på möjligheter i 

stället för hinder. 

Integrationsarbetet i Katrineholms kommun präglas av projekt och generella insatser. Den strategin 

är otillräcklig. Integrationsarbetet måste ändra strategi från generella insatser till individanpassade 

åtgärder. Det ska finnas en övergripande integrationsstrategi för all kommunal verksamhet. 

Näringslivet och övriga civilsamhället ska stöttas och uppmuntras i sitt integrationsarbete. 

 

Centerpartiet vill se: 

• Individanpassad SFI-undervisning 
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• Föräldrautbildning 

• Förbättrad studievägledning 

• Marknadsföra språkvän 

• Etablera ytterligare en familjecentral 

• Arbetsplatsinriktade utbildningar med tillämpad språkutveckling 

• Fler YH-utbildningar i Katrineholm 

• Stötta föreningslivet i deras integrationsarbete 

• En bostadsbebyggelse som motverkar segregation 

• Uppföljning av integrationen, språk, arbete m.m. på individnivå 
 

Landsbygd 
Centerpartiet vill ge kraft åt alla människor att växa. Det ska vara möjligt att bo, leva och 
verka i hela Katrineholm. Vi vill se grundläggande service i hela Katrineholm och vi vill att 
kommunen ska se landsbygden som en tillgång, där fler vill bo, jobba, odla och driva företag. 
 
Centerpartiet vill se: 

Landsbygden en tillgång. Kultur och turism är viktigt för landsbygden. Julita gård kan användas i 

undervisningen för att visa sambanden om hur maten kommer till. Matturism kan utvecklas 

ytterligare. Fler måste känna till allemansrätten.  

Mötesplatser. Servicepunkterna i Valla, Björkvik och Julita är viktiga mötesplatser för kommunens 

och annan service. Människor måste kunna mötas i bygdegårdar och föreningslokaler. Kommunens 

egna lokaler kan användas som bygdecentrum. Det är viktigt att bygga in bygdegemenskap och 

samarbeten, vilket inte minst pandemin har visat. 

Åkermarken ska brukas – inte förbrukas. I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om 

vår matjord. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och 

framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Stopp för exploatering av god 

jord. 

Vägval. Trafikverket måste satsa mer på underhåll av länsvägarna. Kommunen ska höja vägbidragen 

och ge bidrag även till ”mellanvägar”. Säkra cykelvägar är lika viktiga på landsbygden som i staden. 

Bo där du vill. Hyresbostäder ska finnas i hela kommunen. 

Pendlarparkering. Det ska finnas pendlarparkeringar vid bytespunkter för samåkning och 

kollektivtrafik. 

Enklare ta bussen. Res när du vill genom anropsstyrd trafik. Gör det enklare att köpa biljett. 

Skolskjutsar. ”Farliga vägar” ska läggas in i skolskjutssystemet så att det blir naturligt att få skolskjuts 

när det kommer nya barn. Alla ska kunna välja skola.  

Kraft från jorden. Vid dragning av nya kraftledningar ska marksnål, smart, teknik användas. 

Utbyggnad och underhåll av elnätet är viktigt, så att eldrift blir en väg ut ur fossilsamhället. 
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Mer vilt på faten och inte i maten. Vildsvin och hjort är ett växande problem i kommunen. Viltet 

äter, trampar ner och gör grödan svår att skörda. Jakten måste öka. Med mer vilt på faten i de 

kommunala köken ökar efterfrågan och skadorna kan minska. 

Plats för lek och aktivitet. Lekplatser ska finnas i hela kommunen, de ska byggas där det finns barn. 

Vid idrottsplatser och vid äldreboenden borde det finnas lekplatser för att skapa liv och rörelse. 

Trygghet. Barnomsorg, skola och äldreomsorg ska finnas nära. Barn ska inte transporteras runt hur 

mycket som helst. Trygghet är respekt för mitt och ditt.  

Kommunens skog. Skogen ska skötas så att miljö och produktion skyddas. Skogen ska vara ett 

andningshål för alla kommuninvånare. 

 

Kraft att växa genom lärande och gemenskap 

Vi vill ge alla barn kraft att växa genom lärande och gemenskap. Trygghet, studiero och en 

gemenskap där alla behövs är en förutsättning för glada, nyfikna och motiverade barn. 

I Katrineholm går var fjärde elev ur grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen och en av fem är 

inte behörig till yrkesprogram. Den hårda samtalstonen, hot och våldsamhet som många upplever i 

dagens samhälle återfinns också hos våra barn och ungdomar och många elever vittnar om stress och 

psykisk ohälsa. Flera trygga vuxna i och utanför skolan ska hjälpa barn som på olika sätt signalerar 

dåligt mående. Barn och unga ska ha en meningsfull fritid och mer fysisk aktivitet i vardagen. Vi 

förebygger att unga hamnar i missbruk och kriminalitet och strävar efter att alla får känna att de 

lyckas med sin utbildning och tar sig till arbete. 

Centerpartiet vill se: 

• Vi sätter barnen först i våra politiska beslut och bygger ett barnvänligt Katrineholm. 

• Skola, förskola, fritidshem och gymnasium får de resurser de behöver.  

• En utvecklingsfond inrättas inom Bildningsnämnden för att utveckla arbetssätt och metoder 
för ökad trygghet, hälsa och bättre studieresultat.  

• Skolkortet utökas till fyra resor per dag. 

• Vi värnar och stärker skola och förskola i Julita, Bie, Sköldinge, Valla, Strångsjö, Forssjö och 
Björkvik.  

• Digital undervisning används som en självklar del i skolan för jämlik och ökad kvalitet i 
undervisningen och möjlighet att möta elevers olika behov. 

• Satsa på ”Skolan mitt i byn”. Det innebär samverkan mellan skola, näringsliv och föreningsliv 
för att ömsesidigt berika, motivera och inspirera. 

• Utbilda till arbete. Genom att öka samverkan mellan kommunerna och regionen om 
gymnasieutbildningar i samråd med näringslivet kan eleverna matchas bättre mot 
arbetsmarknaden.  

• Trygga och säkra skolvägar med en skolskjuts som främjar det fria skolvalet, är anpassad med 
barnets bästa i fokus vad gäller avståndsregler och barnets totala skoltid samt i möjligaste 
mån sker med kollektivtrafik. 

• Unga erbjuds meningsfull fritid och gemenskap genom fler och mindre fritidsgårdar som kan 
präglas av olika teman, exempelvis för motorintresserade unga. 
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Miljö och klimat 

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti, med fötterna på jorden. Vi vet att för att nå ett hållbart 

Katrineholm måste vi alla ta ansvar för framtidens miljö och klimat redan idag. Vi behöver se resultat 

mer än prat. 

Centerpartiet vill se: 

Värna vårt vatten. Tillgången på rent vatten är inte oändlig, även om vi är lyckligt lottade i 

Katrineholm och Sverige. Vi måste värna vårt fina kranvatten genom att minimera slöseri genom att 

använda ny teknik, vattenmätning på hushållsnivå, styrning av bevattning och information. 

Kommunen ska uppmuntra fastighetsägare att anlägga regnrabatter. Det är viktigt att reningsverket 

Rosenholm rustas för att ta hand om läkemedelsrester. Insatser behöver också göras för att förbättra 

insjöars näringsstatus, exempelvis genom upptagning av fosfor (Öljaren) och fiske. 

 

Återbruk. Det ska vara lätt att göra rätt som miljövän. Återvinningen vid Vika-deponin ska ha 

generösa öppettider och det bör finnas möjligheter att lämna farligt avfall på ett säkert sätt även för 

den som saknar transportmöjligheter. Miljöbilens årliga insamlingstur kan utvecklas och 

marknadsföras för att nå fler. Sociala företag kan växa fram inom återbruk och i samarbete med 

organisationer som redan idag arbetar med Secondhand-marknader. 

 

Odla själv. Satsa på trädgårdsodling, i staden, vid skolor och kolonilotter. Det är viktigt att se 

sambanden och veta var maten kommer ifrån. Starta samarbete med Julita gård för att göra 

anläggningen till en modern kunskapsbank som visar sambanden hela vägen från jord till bord. Ökade 

kunskaper behövs för alla från minsta småbarn till äldsta pensionär.  

 

Närproducerat. Äkta svensk närproducerad vara är vårt krav på maten. Ingen dubbelmoral. Ge lokala 

odlare ökade möjligheter att leverera till kommunens kök. Underlätta lokal försäljning, exempelvis 

Reko-ringar eller lokal torgmarknad.  

Giftfri vardag. Ta bort farliga kemikalier från vår vardag.  

En plan för klimatet. Gör en plan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska 

utsläppen av koldioxid – en lokal klimatfärdplan.  

Åsen en pärla. Åsen genom Katrineholm är unik för staden och mycket uppskattad som 

rekreationsområde och annorlunda park. Den måste bevaras från stora förändringar så att även 

kommande generationer kan ströva där. 

Rör inte Djulö gärde! Vid foten av Åsen finns en annan av Katrineholms pärlor, Djulö gärde med allé, 

aktivt jordbruk och det värdefulla strövområdet. Vi vill att våra barn och barnbarn ska fortsatt kunna 

glädjas åt det öppna landskapet. 

Färre mil med bil. Transporter är nödvändiga, men behöver vara så effektiva som möjligt. Skolvägen 

ska vara så säker att det är möjligt att ta sig till skolan till fots eller med cykel. Fler cykelvägar behövs 

för att binda ihop hela Katrineholm. Det behövs pendlarparkeringar vid lämpliga bytpunkter för att 



 

5   
 

uppmuntra till pendling och samåkning. Kollektivtrafiken ska utvecklas med anropsstyrd trafik. Att 

Katrineholm har goda tågförbindelser är viktigt för såväl arbetspendlare som för den som studerar 

eller reser av annan anledning. 

Mer energi. Grönt avdrag, som Centerpartiet har drivit fram, gör det möjligt för fler att bli egna 

elproducenter med solceller. Vindkraft är också ett alternativ, där kommunen behöver ta fram en 

vindkraftsplan. Energirådgivning är en annan väg att ge mer energi genom att företag och enskilda 

använder el och värme på ett smartare sätt. 

Blommor och bin. Biologisk mångfald kräver levande landskap med betande djur. Insikten om 

insektens betydelse för naturen ökar. Ekosystemtjänster är mervärden som är ovärderliga och svåra 

att prissätta. Det handlar till exempel om pollinering som ökar skördar och om växters vattenrenande 

effekt. Konstgräs bör därför undvikas. 

Omsorg om våra äldre 
Våra äldre, som har varit med om att bygga upp vårt samhälle, ska ha god vård och omsorg när de 

behöver det.  

Vi vill bygga ett ”Bertil-Bo” med trygghetsboende i huset och sociala mötesplatser så att ensamheten 

minskar. Hemtjänst och distriktssköterska kan ha sin bas i huset. Även en förskola på nedre plan så 

att det blir liv och rörelse i huset.  

 

Centerpartiet vill se: 

• Personalen runt den som har hemtjänst ska ha rätt utbildning och det ska vara så få olika 
personer som möjligt som utför tjänsterna. Vi vill att kommunen provar Emmaboda-
modellen.  

• Våra särskilda boenden i Björkvik, Julita och Valla ska renoveras och moderniseras så att de 
kan finnas kvar.  

• Att det byggs trygghetsboenden i anslutning till särskilda boenden, så att man kan använda 
service och personal på ett bra sätt. 

• Utöka de hälsofrämjande, rehabiliterande och förebyggande arbetet för äldre. 
• Att kommunen ger de som inte har anhörig möjlighet att få en anhörigstödjare som hjälper 

personen med kontakter med kommun/myndigheter. 
• Det ska vara möjligt att välja hemtjänst. 
• Maten ska lagas så nära den som ska äta den som möjligt. 
• Det ska vara tryggt att ta emot omsorg av kommunen så att man inte utsätts för risker som 

covid eller andra smittsamma sjukdomar som kan förebyggas. 
 
 
 

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. 
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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. 

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.  
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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 

 

 



Övergripande driftsbudget 2023 med plan 2024 - 2025 Okt

KF 211129

Majoritets-

förslag

Belopp i tkr Budget Budget C-Budget Plan Plan 

Nämnd/benämning 2022 2023 Justering 2023 2024 2025

Övergripande politisk ledning -13 013 -7 035 -7 035 -7 285 -6 285

Bildningsnämnden -915 022 -941 830 -13 500 -955 330 -935 494 -936 676

Kommunstyrelsen -218 608 -257 991 119 676 -138 315 -138 515 -138 515

varav kommuncentrala -17 429 -19 465 -19 465 -19 465 -19 465

varav kommunledningsförvaltningen -106 210 -99 550 -99 550 -99 550 -99 550

varav samhällsbyggnadsförvaltningen -83 829 -117 676 117 676 0 -117 876 -119 076

varav kommunstyrelsens medel till förfogande -5 000 -3 000 2 000 -1 000 -3 000 -3 000

varav reserv egen -6 140 -18 300 18 300 0 -18 300 -18 300

Kulturnämnden -44 740 -46 709 -46 709 -46 709 -46 709

Samhällsbyggnadsnämnd -676 -683 -116 176 -116 859 -116 859 -116 859

Service- och tekniknämnden -131 962 -139 528 -139 528 -139 682 -139 682

Socialnämnden -193 431 -203 226 -5 000 -208 226 -203 226 -203 226

Viadidaktnämnden -62 037 -63 831 -2 140 -65 971 -63 831 -63 831

Vård- och omsorgsnämnden -822 818 -877 199 -877 199 -892 186 -904 812

Överförmyndarnämnden 0 -6 570 -6 570 -6 520 -6 520

Räddningstjänsten VSR -33 041 -34 472 -34 472 -34 472 -34 472

Kompensation för ökade löner 0 0 0 0 -37 327

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 0 -2 135 -2 984

Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 0 -3 656 4 184

Summa nämnder -2 435 349 -2 579 073 -17 140 -2 596 213 -2 590 568 -2 633 712

Ökade kostnader lokaler -35 819 -15 863 -15 863 -39 161 -58 722

Från integrationsfonden 0 0 19 140 19 140 0 0

Drifteffekt av föreslagna exploateringar 3 280 4 156 4 156 5 710 7 820

PO-påslag och semesterlöneskuld 107 640 162 140 162 140 164 478 166 865

Pensioner -123 584 -201 058 -201 058 -222 177 -162 139

Intäkter Viadidakt-Vingåker 13 259 13 628 13 628 13 628 13 628

Kapitalkostnadsintäkter 103 801 98 871 98 871 109 615 117 675

Kapitalkostnader exploatering -5 673 -1 393 -1 393 -1 364 -1 364

Avskrivningar -91 519 -86 757 -86 757 -96 410 -103 867

Skatteintäkter 1 624 226 1 706 149 1 706 149 1 783 600 1 857 245

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 786 444 784 622 784 622 801 050 807 450

Kommunal fastighetsavgift 71 963 78 032 78 032 78 032 78 032

Finansiering, utdelningar m.m. 24 528 25 027 25 027 25 027 25 027

Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning 15 449 15 449 15 449 15 449 15 449

Summa finansiering 2 493 996 2 583 002 19 140 2 602 142 2 637 478 2 763 100

TOTALT 58 646 3 929 2 000 5 929 46 910 129 388

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,36% 0,15% 0,23% 1,76% 4,72%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 24 826 25 885 25 688 26 627 27 427
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Övergrip. driftsbudget 2023 med plan 2024 - 2025 KF 211129 

M&S 

förslag     

Belopp i tkr Budget Budget  

KD 

Budget Plan Plan  

Nämnd/benämning 2022 2023 Juster. 2023 2024 2025 

Övergripande politisk ledning -13 013 -7 035  -7 035 -7 285 -6 285 

Bildningsnämnden -915 022 -941 830 -15 000 -956 830 -935 494 -936 676 

Kommunstyrelsen  -218 608 -257 991 1 500 -256 491 -258 191 -259 391 

varav kommuncentrala -17 429 -19 465  -19 465 -19 465 -19 465 

varav kommunledningsförvaltningen  -106 210 -99 550  -99 550 -99 550 -99 550 

varav samhällsbyggnadsförvaltningen -83 829 -117 676  -117 676 -117 876 -119 076 

varav kommunstyrelsens medel till förfogande -5 000 -3 000  -3 000 -3 000 -3 000 

varav reserv egen försörjning och yrkesvux -6 140 -18 300  -18 300 -18 300 -18 300 

Kulturnämnden -44 740 -46 709  -46 709 -46 709 -46 709 

Bygg- och miljönämnden -676 -683  -683 -683 -683 

Service- och tekniknämnden -131 962 -139 528  -139 528 -139 682 -139 682 

Socialnämnden -193 431 -203 226 -2 000 -205 226 -203 226 -203 226 

Viadidaktnämnden  -62 037 -63 831 -2 000 -65 831 -63 831 -63 831 

Vård- och omsorgsnämnden -822 818 -877 199 -3 000 -880 199 -892 186 -904 812 

Överförmyndarnämnden 0 -6 570  -6 570 -6 520 -6 520 

Räddningstjänsten VSR -33 041 -34 472  -34 472 -34 472 -34 472 

Kompensation för ökade löner 0 0  0 0 -37 327 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0  0 -2 135 -2 984 

Inflationsökningar utöver majoritetens 10 mkr   -5 000 -5 000   

Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0  0 -3 656 4 184 

Summa nämnder -2 435 349 -2 579 073 -25 500 -2 604 573 -2 594 068 -2 638 412 

Ökade kostnader lokaler -35 819 -15 863  -15 863 -39 161 -58 722 

Löneuppräkning 0 0  0 -37 327 -38 781 

Drifteffekt av föreslagna exploateringar 3 280 4 156  4 156 5 710 7 820 

PO-påslag och semesterlöneskuld 107 640 162 140  162 140 164 478 166 865 

Pensioner -123 584 -201 058  -201 058 -222 177 -162 139 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  13 259 13 628  13 628 13 628 13 628 

Kapitalkostnadsintäkter  103 801 98 871  98 871 109 615 117 675 

Kapitalkostnader exploatering -5 673 -1 393  -1 393 -1 364 -1 364 

Avskrivningar  -91 519 -86 757  -86 757 -96 410 -103 867 

Skatteintäkter 1 624 226 1 706 149  1 706 149 1 783 600 1 857 245 

Kommunalekonomisk utjämning och gen. 

statsbid. 786 444 784 622  784 622 801 050 807 450 

Kommunal fastighetsavgift 71 963 78 032  78 032 78 032 78 032 

Finansiering, utdelningar m.m. 24 528 25 027  25 027 25 027 25 027 

Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning 15 449 15 449  15 449 15 449 15 449 

Upplösning RUR   21 571 21 571   
Summa finansiering 2 493 996 2 583 002 0 2 604 573 2 600 151 2 724 319 

TOTALT  58 646 3 929 -25 500 0 6 083 85 907 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,36% 0,15%  0,00% 0,23% 3,13% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 24 826 25 885  25 688 26 627 27 427 
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Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2027 

 

 

 

 

     

Belopp i tkr  Investeringsutgift 

Nämnd Benämning 2023 2024 2025 2026 2027 

KS/KLF Beslutsstödssystem 1 900         

KS/KLF Årlig nätverksinvestering inklusive Wifi 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

KS/KLF Digitalisering 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS/KLF System för systematiskt arbetsmiljöarbete 200         

  Summa kommunledningsförvaltningen 5 100 3 000 3 000 3 000 3 000 

KS/SBF Attraktiva parker 2 000 2 000 2 000 2 000   

KS/SBF Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500 500 500 

KS/SBF Åtgärder enligt parkeringsstrategi 250 500 500 500 500 

KS/SBF Tillgänglighetsåtgärder 250 250 250 250 250 

KS/SBF Belysning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS/SBF Gatuförbättringar 500 500 500 500 500 

KS/SBF Nya Stråket     7 000     

KS/SBF Trafiksäkerhetsåtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

KS/SBF Katrineholms sjöpark (Norr) 500 2 500 6 000 3 000   

KS/SBF Åtgärder enligt hastighetsplanen 500 700 700 700 700 

KS/SBF Åtgärder enligt dagvattenstrategin 500 500 500 500 500 

KS/SBF Kollektivtrafikåtgärder 500 500 500 500 500 

KS/SBF Åtgärder enligt GC-plan 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

KS/SBF Åtgärder enligt grönplan   500 500 500 500 

KS/SBF Attraktiva gångstråk   500 500 500 500 

KS/SBF Utveckling av Djulöområdet 1 000 500 500 500 500 

KS/SBF Duvestrand park och bad   1 000       

KS/SBF GC-bana Vingåkersvägen-Rönngatan 1 400         

KS/SBF GC-bana Trolldalen   1 500       

KS/SBF Väg 56, asfaltering av GC-bana Katrineholm-Bie   2 000       

KS/SBF Kv Hämpling exploatering, åtgärder Trädgårdsgatan 1 000         

KS/SBF Backavallen exploatering, åtgärder Vasavägen   3 000       

KS/SBF Stortorget exploatering, åtgärder Fabriksgatan 500 1 000 1 000     

KS/SBF Bäverstigen exploatering, åtgärder allmän platsmark   500       

KS/SBF Duvestrand exploatering, åtgärder Claestorpsvägen   4 000       

  Summa samhällsbyggnadsförvaltningen 14 400 27 450 25 950 14 950 9 950 

 

 
Fortsättning sid 30-31 investeringar 2023-2025      
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KS/FAST Jordvallstorp, renovering byggnad för uthyrning 300         

KS/FAST Utbyggnad och renovering av Nya Maistro   2 900       

KS/FAST Gröna Kulle fasadrenovering 1 600         

KS/FAST Gamla vattentornet invändig trappa   500       

  Summa kommunägda fastigheter 1 900 3 400 0 0 0 

              

  Investeringsram kommunstyrelsen 21 400 33 850 28 950 17 950 12 950 

BIN Upprustning förskolan 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

BIN Möbler och inventarier grundskolan 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 

BIN Möbler och inventarier gymnasieskolan 2 300 3 000 3 000 1 500 1 500 

BIN Möbler och inventarier gemensamma verksamheter 320 270 270 200 200 

BIN Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 500 500 500 

BIN 1-1 grundskola 7 975 9 674 8 883 6 366 6 196 

BIN Nya lokaler grundskola Forssjö 600         

BIN Upphandling elevjournalsystem 200         

  Investeringsram bildningsnämnden 15 395 16 944 16 153 11 566 11 396 

KULN Offentlig konst 700 700 700 700 700 

KULN Inventarier  800         

KULN Depositionskonst 300 300 300 300 300 

KULN Belysning offentliga konstverk 100 100 100 100 100 

  Investeringsram kulturnämnden 1 900 1 100 1 100 1 100 1 100 

STN Arbetsmiljöåtgärder 300 300 300 300 300 

STN El och belysning 850 5 525 2 350 2 100 2 000 

STN Oförutsedda investeringar   1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

STN Väginvesteringar 9 300 11 800 9 300 9 300 9 300 

STN Fordon och maskiner 6 330 14 860 3 500 2 650 1 200 

STN Bevattning stadsparken 500         

STN Friluftsbad  800 100 100 100 100 

STN Lekplatser och parkutrustning 800 800 800 800 800 

STN Sportutrustning   700 700 700 700 700 

STN Storköksutrustning  1 900 1 500 1 500 1 500 1 500 

STN Måltidsmiljö 300 300 300 300 300 

STN Städutrustning förskolor   100 100 100 100 100 

STN Städmaskiner  till städentreprenaden  400 300 300 300 300 

STN Motionsspår   400 1 000 200   

STN Busskurer 100 100 100 100 100 

STN Anslagstavlor 100 100 100 100 100 

STN Anläggningar och fastigheter 6 100 6 500 3 900 4 000 500 

STN Tallåsaulan   2 500       

STN Djulö Camping     1 000 43 100 2 500 
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STN Strandcafé Djulö 3 000 6 000       

STN Kanotanläggning   4 500       

STN Finansiell leasing bilar 3 500 17 500 7 000 3 500 17 500 

  Investeringsram service- och tekniknämnden 36 280 75 085 33 550 70 350 38 500 

SOCN Verksamhetssystem   600       

SOCN Digitalisering soc   360       

SOCN Inventarier soc   100 100 100 100 

SOCN Arbetsmiljöinvesteringar soc 300 300 300 300 300 

  Investeringsram socialnämnden 300 1 360 400 400 400 

VIAN Bärbara datorer     504     

  Investeringsram viadidaktnämnden 0 0 504 0 0 

VON Inventarier Säbo, Norrgläntan 1 953 2 136       

VON Inventarier Säbo, Furuliden    7 034       

VON Inventarier Säbo, Vallgården     3 749     

VON Inventarier Säbo, Almgården       3 206   

VON Inventarier Säbo, Igelkotten     4 070     

VON Inventarier Säbo, Yngaregården         1 992 

VON Inventarier i brukarmiljö 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

VON Möbler   500 500 500 500 

VON Inventarier Hämplingen, gruppbostad LSS 800         

VON Inventarier Hämplingen, dagverksamhet 900         

VON Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan 500         

  Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 5 453 10 970 9 619 5 006 3 792 

              

  SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 80 728 139 309 90 276 106 372 68 138 
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Trygghet genom hela livet 
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Vi lever just nu i oroliga tider, den värld vi ser omkring oss ter sig alltmer osäker. Vårt land 

och vårt samhälle har under lång tid utsatts för flera påfrestningar och fler står för dörren.  

Vi genomgår en enorm migrationskris som nådde sin kulm 2015, men vars svallvågor vi 

fortfarande måste förhålla oss till. Med ökad otrygghet och en kriminalitet som breder ut sig 

och förändrar vårt land till oigenkännlighet. Vi har även behövt hantera en pandemi som 

tvingat oss ställa om vårt samhälle och begränsa oss i vår vardag. Mycket av det vi har tagit 

för givet framstår nu som väldigt osäkert. Med skenande energipriser som hotar vårt 

välstånd och allt det vi tar för givet. Det finns vissa som talar om att elransoneringar 

kommer bli verklighet inom kort.  

Otryggheten som bereder ut sig tvingar folk att ändra sina beteendemönster, vilket i sin tur 

även begränsar deras vardag. Inflationen slår stenhårt mot familjer med minskade reallöner 

och fattigdom som oundviklig effekt.  

Under de kommande åren kan både Sverige och Katrineholm behöva ställa om för att säkra 

vår gemensamma välfärd. 

Våra budgetramar för respektive nämnd utgår från majoritetens budgetramar. Vi föreslår 

förändringar utifrån våra krav på större satsningar inom kärnverksamheterna som vård, 

omsorg och skola. Detta Dokument är ett inriktningsdokument för våra generella 

målsättningar. Därav erbjuds ingen djupdykning i detaljförklaringar, utan vi inriktar oss i 

stället på övergripande förslag till besparingar och satsningar. 

Sverigedemokraterna bibehåller fokus på kärnverksamheten vård och omsorg, där vi ser ett 

behov av en budgetförstärkning. Den kommunala vård och omsorgen har under det gångna 

året genomgått en utmanande prövning, därmed stärker vi budgeten för Vård- och 

omsorgsnämnden med ytterligare 7 miljoner i förhållande till den styrande majoritetens 

budget. 

 

 

 



 

3 

 

 

Även skolan fungerar otillfredsställande och där finns det mycket som bör ses över. Stora 

satsningar på skolan ser vi som helt nödvändigt och vi vet att det är en bra investering för 

framtiden.  

Våra kommunala skolor står inför en rad olika problem med dalande skolresultat som en 

direkt effekt av detta. Från att en gång vart en skola i världsklass, har resultaten i skolan 

drastiskt försämrats de senaste tjugo åren. Samtidigt har skolan blivit alltmer stökig, otrygg 

och segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta och i stället bana väg för en skola 

som kännetecknas av trygghet, studiero och kunskapsförmedling. I vår budget satsar vi på 

skolan och ökar därmed budgeten med 7 miljoner. 

Vi Sverigedemokrater i Katrineholm vill att varje skattekrona används på rätt sätt. För 

Sverigedemokraterna Katrineholm 

 

Filip Lindahl          Mica Vemic  
Elsie Egestål   Jan-Åke Asp     
Britt Gustafssson        Ingvar Larsson          
Camilla Hermansson          Johan Håkansson 
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Vision 

En Stolt och stark Kommun mitt i Sverige. 

Sverigedemokraterna kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med 

värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa 

ett folkhem som i så hög grad som möjligt präglas av trygghet, välstånd och demokrati 

baserat på en stark folklig solidaritet och sammanhållning. 

Vi strävar efter ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla 

skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är kommunens absolut 

viktigaste uppgift. Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och 

gemenskap. Otrygga samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av 

segregation, detta är dessvärre något som alltmer syns i vår kommun. 

För att forma ett tryggt Katrineholm behöver vi framhäva en sammanhållning och en 

identitet. Katrineholm är en del av Sverige, svenskheten är därav vår nationella identitet 

gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma 

leverne och våra förutsättningar utgör vår kulturella själ vilket är det som vi väljer att 

definiera som Katrineholmsandan. 

Kommunen har ett ansvar att främja kommuninvånarnas gemenskap, men även ett ansvar 

för att se till att de som flyttar hit kan bli en del av denna gemenskap. Att ta seden dit man 

kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Katrineholm 

och är också ett av de absolut viktigaste instrumenten för att bekämpa både rasism och 

segregation. 

Katrineholm ska vara en kommun för alla dem som vill ge sina barn en trygg uppväxt och 

för alla elever som vill kunna utvecklas under sin skolgång. Katrineholm skall vara en 

kommun för alla ungdomar som genom högre studier kan nå sin fulla potential och för alla 

dem som arbetar och bidrar till vår gemensamma välfärd. Katrineholm ska vara för alla dem 

som vill åldras på ett värdigt sätt och för alla dem som vill vara en del av vår 

Katrineholmsanda.  

Katrineholm ska vara en stolt svensk kommun där våra invånare känner trygghet och 

samhörighet under hela livet. 

Vi tror även på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på 

landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Det som behövs är en politik som skapar de 

optimala förutsättningarna. 
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Våra fokusområden 

Katrineholm står inför allvarliga utmaningar men med rätt åtgärder kan vi vända trenden. Vi 

har identifierat följande fokusområden som de viktigaste för att Katrineholm ska bli en 

framgångskommun. 

 

➢ Trygghet 

➢ Vård och Omsorg 

➢ Skola och utbildning 

➢ Kultur och fritid 

➢ Ekonomi 

 

 

 

Trygghet 

 

I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan 

med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och 

missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden bör bevakas genom nattvandrare, väktare 

och övervakningskameror.    Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska 

vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslan av 

otrygghet eller som underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. 

Brottsförebyggande arbete bör delas upp i två områden. Det första är social brottsprevention 

vilket innebär åtgärder som, ofta långsiktigt påverkar en persons benägenhet att begå brott. 

Ett exempel på sådan verksamhet kan vara ett antiskolk -program i skolan. Det andra är 

Situations anpassad brottsprevention vilket innefattar åtgärder som syftar till att minska 

antalet situationer som kan resultera i brottslighet. Genom att göra brotten svårare att utföra 

samt öka risken för upptäckt eller att minska vinsten av brottet. Exempel på sådan 

verksamhet kan vara att införa kameraövervakning eller patrullerande ordningsvakter på 

brotts utsatta platser. 

Sverigedemokraternas uppfattning är att båda tillvägagångssätten är helt nödvändiga, men 

att den situations-anpassade brottspreventionen i dagsläget är den som är mest eftersatt och 

därför också kräver mest resurser i form av nysatsningar. Vidare ska all personal som 
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arbetar med barn och ungdomar inom kommunen kunna uppvisa utdrag ur 

belastningsregistret.  

Vi vill verka för en kommun där människor känner sig trygga – oavsett tid på dygnet och 

oavsett plats. Vi vill ha en kommun präglad av lojalitet, solidaritet och tillit gentemot 

varandra. En kommun där det allmänna rummet inte är ett privilegium för de som, genom 

att sprida rädsla håller andra inomhus. Kommuninvånarnas trygghetskänsla är av yttersta 

vikt för oss. Människor måste få kunna röra sig fritt i kommunen utan att känna otrygghet. 

 

 

 

Vård och omsorg 

 

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering. Det är viktigt att ta krafttag 

mot den skadliga ensamheten. Att efter årtionden tillsammans behöva leva separerade visar 

sig i många fall kraftigt påverka individernas psykiska hälsa. Parbogaranti innebär rätt till 

sammanboende även när vårdbehoven annars skulle skilja dem åt. Sammanboende ska inte 

tvingas bo i varsitt hushåll när den ena parten fått plats på ett särskilt boende. 

Den statliga myndigheten IVO har pekat ut dålig svenskakunskap hos omsorgspersonal som 

ett ”riskområde” som kan leda till kvalitetsproblem. Där felaktigt utförd omsorg och rena 

vårdskador påträffas. Att personalen kan förstå svenska och göra sig förstådda är en 

grundbult och borde vara självklart, framför allt inom äldrevården. Där demenssjukdom och 
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nedsatt hörsel kan göra det än mer påtagligt. Anhöriga måste få känna sig trygga med att 

kommunikationen fungerar. Personalen inom äldreomsorgen och hemtjänsten ska vara 

certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara ett minimikrav vid alla 

nyanställningar. 

Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare ska också omfatta äldre med 

invandrarbakgrund. Om de på grund av ålder, demens eller annan orsak tappat förmågan att 

förstå och kommunicera på svenska. Skall de om förutsättningar finns, kunna få vård på sitt 

modersmål. Personalrekrytering till avdelningar för äldre med utländsk härkomst som mist 

sitt andra språk, ska ske på basis av relevanta språkkunskaper. 

För att säkerställa äldre människors trygghet ska antalet olika medarbetare inom 

hemtjänsten som kommer till brukarna minimeras till minsta möjliga. Att inte veta vem som 

kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro och otrygghet 

för många av våra äldre. Måltiden är grundläggande för att förebygga undernäring och 

främja tillfrisknande vid sjukdom. Inom hemtjänsten ska de äldre erbjudas nylagad mat och 

i likhet med barnens skolmat ska äldres måltider uppfylla vissa grundkrav gällande 

näringsinnehåll och kvalitet. 

För att korttidsboende, dagverksamhet, avlösning i hemmet och hemtjänst ska fungera som 

verkligt stöd för anhörigvårdarna krävs att tider anpassas efter anhörigvårdarens och 

vårdtagarens dygnsrytm och rutiner. De erbjudna aktiviteterna måste också anpassas efter 

individuella behov och önskemål. Anhörigvård kan uppmuntras genom kontinuerliga 

brukarundersökningar bland de äldre och deras anhöriga för att utröna hur dessa uppfattar 

den kommunala servicen och hur denna kan förbättras.  

Alla kommuner bör införa en äldreombudsman för att uppmärksamma äldres behov, även 

om dem bor hemma utan några sociala insatser från samhället. Den äldre ska också från 

pensionsåldern, erbjudas samtal med en äldrekurator/seniorrådgivare en gång per år. För att 

se över dennes behov i vardagen samt för att belysa om det finns behov av exempelvis 

sociala aktiviteter eller hälsofrämjande insatser 

Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen 

tillgodosedda. Äldres kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas i så hög utsträckning som 

möjligt och kontakt över generationsgränserna ska uppmuntras. Detta kan exempelvis ske 

genom ett nära samarbete upprättas mellan kommunens skolor och förskolor respektive 

seniororganisationer och äldreboenden där man kontinuerligt besöker varandra, arrangerar 

gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter och stöd.  

Klassmorfarverksamheten i skolorna bör utökas och i sin roll som arbetsgivare bör 

kommunen verka för att lyfta fram de äldres värde på arbetsmarknaden. Man bör också 

stimulera äldre som närmar sig eller passerat pensionsåldern till att åta sig ett mentorskap 

för yngre medarbetare så att organisationen inte går miste om den kunskap och erfarenhet de 

samlat på sig under sin tjänstgöringstid. Kommunen bör ge stöd åt föreningar som 

arrangerar verksamheter för äldre och erbjuda mötesplatser och aktiviteter anpassade för 
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seniorer. För äldre med få sociala kontakter och låg inkomst bör subventionerade 

lunchträffar erbjudas. 

 

  

 

 

 

Skola och utbildning 

Skolan ska utgöra en positiv och trygg lärandemiljö där alla trivs och utvecklas. Kunskap 

ska stå i fokus och självständigt tänkande uppmuntras. Sverigedemokraterna är mycket 

kritiska till utvecklingen i skolan med fallande skolresultat, försämrad arbetsmiljö och 

studiero, minskad trygghet, ökning av hot och våld samt oroväckande hög frånvaro. Vi ser 

fram emot att få åtgärda detta genom tuff styrning, kunskapsfokus, skärpta krav på ordning 

och gott uppförande samt andra insatser som medverkar till en god arbetsmiljö. Det finns en 

tydlig koppling mellan hur väl en skola fungerar och vilka resultat den levererar. Skolans 

uppgift är att stödja och utveckla alla elever, vilket innefattar både resultatmässigt svagare 

elever och elever med redan höga resultat. För att kunna tillgodose elevers olika behov 

behövs tidiga betyg, återinförd undervisning i mindre grupper, nivågrupperingar av 

undervisningen i både matematik, svenska och engelska samt bättre möjligheter att gå om 

en årskurs ifall kunskapskraven inte uppnåtts. 

Nyanlända elever ska placeras i obligatoriska förberedelseskolor som bör ligga i egna 

lokaler, avskilt från skolans ordinarie verksamhet. Krav bör ställas på erhållna kunskaper i 
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kärnämnena i nivå med aktuell klass innan överflyttning sker. Detta säkerställer att eleven 

kan följa med i undervisningen och att läraren i den mottagande klassen får en mer homogen 

grupp, vilket främjar studiero och undervisningskvalitet. För att kunna bli en naturlig del av 

det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är det av stor vikt att 

samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner och nationella 

minoritetsspråk, alltid är svenska. En generell satsning på svenska språket krävs och den 

obligatoriska modersmålsundervisningen med undantag för de nationella minoritetsspråken 

ska avskaffas. 

Skolan ska lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt 

stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och självständig reflektion kring etiska och 

moraliska frågor. En lärares roll ska aldrig vara att forma eleverna för egen vinning eller i 

enlighet med dennes egna politiska övertygelser. 

 

     

Kultur och fritid 

Särskilt framgångsrika idrottsföreningar och enskilda utövare som sätter kommunen på 

kartan och bidrar till den lokala tillväxten ska premieras. Kommunen har mycket att vinna 

på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som smått. Tillgänglighet och mångfald vad 

gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också ekonomiska bidrag till projekt 

och löpande verksamhet är av vital betydelse. 

Kommunen skall ha en aktiv roll i firandet av nationella högtider. Den kommunala musik- 

och kulturskolan bör utöver ordinarie verksamhet uppmuntras att synlig- och levandegöra 
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det immateriella kulturarvet. Kommunen bör värna en god kultur- och naturmiljö genom 

hållbara kulturmiljö- och naturvårdsplaner.  

En aktiv och inspirerande fritid måste uppmuntras och aktivt stödjas. Vidare skall 

kommunen ombesörja att alla kommuninvånare bereds samma möjlighet att delta i dessa 

evenemang och tillgängliggöra dem för invånare och turister. Alla föreningsbidrag till 

religiösa och politiska föreningar skall avvecklas, till förmån för övriga lokala föreningar 

som bidrar till samhällsförbättringar. 

 

 

 

Ekonomi  

Grundläggande är att i högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan kommunen genomför 

stora reformer och investeringar måste den ta hänsyn till att det ekonomiska läget kan 

komma att förändras. Den långsiktiga utgångspunkten är att Katrineholms kommun så långt 

som möjligt ska finansiera sig själva. Det är uppenbart att befolkningstillväxt inte alltid 

leder till ökad skattebas. Tillväxt genom snabb flyktingmigration kan exempelvis leda till en 

successiv urholkning av skattebasen och det är därför bättre om kommunen växer socialt 

hållbart. Kommunen ska verka för att inte skuldsätta kommande generationer.  

Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna 

för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång till kompetent arbetskraft och ett gott 

företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. En kombination av såväl småföretagande 

som stora företag är särskilt gynnsamt för en kommun. Det är viktigt att Katrineholms 

kommun har en konstruktiv relation med företagarna för att gemensamt kunna stärka 
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kommunens arbetsmarknad och företagsklimat. Kommunen måste också aktivt verka för att 

skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och 

utbildningsväsende för att uppnå ett gott företagsklimat. Det kan innebära att förbättra den 

kommunala servicen och kommunens bemötande av företag; en mer serviceinriktad 

myndighetsutövning med korta handläggningstider, tydliga och transparenta avgifter samt 

en dialogbaserad myndighetsutövning. Kommunen måste underlätta för lokala företag att 

hitta relevant kompetens som näringslivet efterfrågar. Det kan handla om att förmedla 

utbildningar för befintlig personal, men också att knyta samman skola och näringsliv på ett 

bättre sätt. 

 

Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns på vår 

hemsida (sd.se).  
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Jämfört med den av majoriteten framställda budgeten för 2023, gör vi följande 

ramförändringar: 

 

 

 
Belopp (tkr) 

 
Budget 

 
Budget 

 
SD Budget 

 
Förändring 

 
Nämnd 

2022 2023 2023 
 

Övergripande politisk ledning 13 013 7 035 7 035 

 
 
 

Bildningsnämnden 915 022 941 830 948 830 

 
 
 

+ 7 000 

Kommunstyrelsen 218 608 257 991 451 422 

 
 

+193 431 

Kulturnämnden 44 740 46 709 42 504 

 
 

-4 205 

Bygg- och miljönämnden 676 683 683 

 
 
 

Service- och tekniknämnden 131 962 139 528 139 528 

 
 
 

Socialnämnden 193 431 203 226 0 

 
 

-203 226 

Viadidaktnämnden 62 037 63 831 63 831 

 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 822 818 877 199 884 199 

 
 

+7 000 

Överförmyndarnämnd 0 6 570 6 570 

 
 

 

 
Räddningstjänsten VSR 33 041 34 472 34 472 

 
 
 

    
 

Summa nämnder 2 435 349 2 579 073 2 579 073 
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Möjligheternas Katrineholm 

 

Dags att sluta peka åt alla håll, 

läge att fokusera! 

 

Liberalernas budget 2023 
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Liberal inledning 

Jobb, möjligheter och framtidstro ska vara något för alla. Vi Liberaler är 

stolta över vår historia och vår ideologi. Vi vill att varje människa ska ges 

möjlighet och friheten att förverkliga sina drömmar och fatta egna 

beslut. Det är därför liberaler genom alla tider tagit strid för 

religionsfrihet, allmän rösträtt, för sexuell frihet, jämställdhet och 

valfrihet. Liberalerna tror att varje människa kan bygga och trygga sin 

egen framtid. Vi tror att varje människa är beredd att ta ansvar för att 

genom kunskap, egna val, initiativ och eget arbete bygga sin egen 

framgång. När en människa bli självförsörjande blir denne också friare. 

Att vara oberoende, och att få möjlighet att bidra till samhället, ger 

dessutom en ökad stolthet och självkänsla. Vi utgår alltså från att 

människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och sin försörjning och 

att de vill ta ett gemensamt ansvar för varandra. Samhället ska skapa de 

rätta förutsättningarna och ge stöd när så behövs och det sociala 

skyddsnätet ska fånga den som tillfälligt faller inte begränsa den som 

själv kan stå. 

Barn ska kunna drömma stora drömmar - och stora drömmar ska 

kunna slå in för barn oavsett bakgrund. Alla ska kunna kräva sin rätt - 

men vi ska också förvänta oss att varje människa ska göra sin plikt 

utifrån sin egna förutsättningar. 

Den friheten ska inte begränsas av kön, ursprung, föräldrars bakgrund, 

funktionshinder eller för den delen val av bostadsort. Det är liberalism! 

Vi Liberaler tycker det är viktigt att alla invånare i kommunen ska 

kunna komma till tals och få service, uppmärksamhet och en känsla av 

delaktighet i samhället oavsett var i kommunen de bor. När vi pratar om 

Katrineholm så pratar vi om alla som bor, arbetar, studerar i eller 

besöker kommunen. 

Katrineholm har alla möjligheter att stärkas till en framgångsrik och 

stark kommun. Katrineholm är en viktig knutpunkt för järnvägen men 
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också för vägtrafiken, något som ger kommunen och kommunens 

företagare en stor rekryteringsbas av nya medarbetare. Men 

Katrineholms läge ger också invånarna tillgång till en mycket stor 

arbetsmarknad, inom en dryg timmes restid; Stockholm, Örebro, 

Linköping och Norrköping.  

 

Katrineholms befolkning växer och måste fortsätta att växa för att klara 

en bra kommunal service, vård, skola och omsorg för alla. För att växa 

krävs attraktivitet. Attraktivitet i form av bra skolor och förskolor, kvalité 

i vår äldreomsorg, vårt sätt att se på folk i behov av stöd och hjälp, de 

möjligheter vi skapar för att hjälpa människor bryta sitt utanförskap och 

möjligheten att påverka. Familjer som funderar på att flytta hit tittar 

naturligtvis också på föreningslivet, kulturlivet, friluftsliv och 

pendlingsmöjligheter. 

Det vi ser som den kanske viktigaste nämnaren i allt det vi vill uppnå för 

Katrineholmsborna är kommunens personal. Personal- och 

kompetensförsörjning över tid är kommunens i särklass största 

utmaning. Utan kompetent och engagerad personal står vi oss slätt. 

Personal måste erbjudas delaktighet, långsiktighet, och 

kompetensutveckling. Här står vi som arbetsgivare och serviceleverantör 

inför ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete. 

Vårt fokus ligger på att utveckla hela kommunen, tätorten såväl som 

landsbygden. Detta innebär att när vi pratar om företagande och 

arbetsplatser involverar vi även den gröna näringen - jordbruket. Allt 

från små mathantverkare med ett mindre antal djur till riktigt stora 

jordbruk. Jordbruket ger jobb, mat och biologisk mångfald. Jordbrukets 

betydelse för kommunen och för matförsörjningen får inte 

underskattas. Betande djur håller naturen öppen, bidrar till biologisk 

mångfald och skapar inte minst genom detta kolsänkor som lagrar 

koldioxid. Därför ska kommunen även fortsättningsvis i sin 

måltidsverksamhet servera jordbruksprodukter från kommunen vilket 

Katrineholm har alla förutsättningar! 
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självklart innefattar kött från betande djur. Allt för ett öppet landskap 

och en levande landsbygd.  

Vi behöver fler bostäder i olika former (upplåtelse) både för att locka 

nya invånare såväl som att förenkla för unga att skapa sitt första egna 

boende. Det senare kräver ett nytänkande för att kunna erbjuda 

bostäder i en hyresnivå som är rimlig för en människa med sitt 

eventuellt första jobb. 

För familjer som överväger att flytta från exempelvis Storstockholm för 

att här kanske hitta en billigare bostad, ett lugnare tempo eller närhet till 

den fantastiska naturen kommun har att erbjuda, så tittar många på hur 

skola och förskola fungerar och vilka resultat den ger. För att lyckas 

attrahera fler unga barnfamiljer till kommunen krävs en hög kvalitet i 

både förskolan och skola. 

Katrineholm har alltså goda förutsättningar. Liberalerna vill tillvarata 

och förstärka dessa för att göra Katrineholm ännu bättre! Vi vill satsa på 

den fantastiska potential som kommunen har, utan att blunda för de 

problem som finns i form av låga skolresultat, utanförskap, arbetslöshet, 

bidragsberoende samt stor personalomsättning inom vård- och omsorg. 

Vi föreslår en rad åtgärder som både förstärker det positiva och 

hanterar svårigheterna. Visst finns det problem, stora problem - men vi 

kan fixa dessa tillsammans! 

  

Vi kan fixa det tillsammans! 
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Nuläget i svensk ekonomi, skakiga ben! 

Utfallen för svensk inflation har nyligen varit 

överraskande höga. Den oväntat höga 

inflationen har definitivt lyft 

inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög 

grad även för de kommande 12 månaderna. 

Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång 

synts de senaste månaderna, huvudsakligen 

drivet av centralbankernas höjda styrräntor. 

Pris- och ränteuppgångarna blir därmed 

större än vad SKR räknat med i tidigare 

prognoser. Frågan är inte längre ”om” 

Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur 

snart” vi når dit, samt hur djup den blir. 

SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa 

år. Detta medför att den postpandemiska 

återhämtningen för arbetsmarknaden bryts.  

Antalet sysselsatta minskar redan nu samt 

kommer att minska ytterligare 2023 och 

arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 

procent (ca 10,5 för Katrineholm) 2023–

2024. I SKR:s framskrivning räknar de med att BNP- och timtillväxten 

repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 

2025. Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande 

räntor redan nästa år. Trots detta kommer ränteläget då att vara 

betydligt högre än de senaste åren.  

Den långa eran av oerhört låga räntor är över. På samma sätt kommer 

konsumentpriserna totalt sett – efter rekordsnabba ökningar 2021–2023  

inte heller falla tillbaka till gamla nivåer. Trots att SKR räknar med att 

inflationen sjunker snabbt nästa år lär ekonomins aktörer få leva med 

bestående högre priser på många varor och tjänster.  

Konjunkturen bromsar nu in och det kommer sätta avtryck i 

sysselsättningen. Under 2023 faller sysselsättningen alla kvartal och 

likaså gör antalet arbetade timmar. På kort sikt är det främst 
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medelarbetstiden som faller. Å ena sidan har återöppnandet efter 

pandemin lett till stigande sysselsättning under våren, inte minst inom 

restaurangbranschen.  

Under sommaren har lönesumman sannolikt varit högre till följd av att 

personal inom regionerna har bytt semesterveckor mot högre ersättning. 

Men å andra sidan har anställningsplanerna i handel och bygg- och 

anläggning fallit tillbaka vilket tyder på en snar dämpning av 

lönesummans tillväxt.  

Konjunkturen bromsar nu in och det kommer sätta avtryck i 

sysselsättningen 2023. Under 2023 faller sysselsättningen alla kvartal 

och likaså gör antalet arbetade timmar. På kort sikt är det främst 

medelarbetstiden som faller vilket innebär att skatteintäkterna kommer 

att sjunka. 

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att 

finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den 

senaste tioårsperioden. För Katrineholm innebär det att majoritetens 

föreslagna budget för 2023–24 inte kommer att räcka till för att behålla 

nuvarande verksamhetsnivåer.  

Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, 

de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt 

de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större 

resurser vilket för Katrineholms del är ett större problem än för riket i 

stort då kommunen har relativt få i arbetsför ålder i förhållande till unga 

och gamla. 

  

Fler i arbetsför  ålder måste jobb! 



Liberalerna Katrineholm 

  
 
 

6 
 

Kärnverksamheternas prövningar kommande år 

Sett till de breda penseldragen kan konstateras att kommunens 

övergripande problem är att vi har alltför få i arbetsför ålder i 

förhållande till de unga och äldre. Detta tillsammans med en hög 

arbetslöshet att resurser för att stärka den kommunala verksamheten är 

en bristvara. Detta kan lösas på flera olika sätt eller i en kombination av 

dessa.  

• Skala bort verksamheter som inte är absolut nödvändiga, ger små 

effekter snabbt. 

• Minska ambitionsnivån inom verksamheterna, osthyveleffekten ger små 

ekonomiska effekter men stora negativa effekter inom vård, skola och 

omsorg  

• Höja kommunalskatten, drabbar de med svag ekonomi och minskar 

antalet arbetade timmar så effekten blir inte så stor   

• Få fler av de arbetslösa i arbete, 100 fler i arbete ger ca 6,7 miljon 

kronor i skatteintäkter och minskar utbetalningen av försörjningsstöd 

(finns 400 idag) 

• Kraftig öka antalet invånare i arbetsför ålder, dvs nyinflyttning 

Vård och omsorgsförvaltningen  

• Allt fler äldre kommer att behöva hjälp i olika former. Allt fler äldre-

äldre med multidiagnoser kräver större resurser för att kunna erbjuda 

ett liv med hög livskvalitet.  

• Den kraftiga ökningen av äldre de kommande åren medför att olika nya 

boendeformer för äldre måste utvecklas och utökas. 

• Fler äldre känner sig ensamma och otrygga i sitt hem, måste kunna 

erbjudas boende utan prövning 

• Svårt att rekrytera och behålla kompetent personal 

• Behöver få en stabilare personalsituation både för de som behöver 

hjälp, stöd och omsorg men också för personalens arbetssituation 

 

Bildningsförvaltningen 
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• En låg läsförståelse redan i förskoleklass/första klass kräver nya insatser 

inom men kanske också utanför läroplanens ”ramverk” 

• Allt för stora kunskapstapp upptäcks för sent 

• Andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet ligger stadigt över 

åren på runt 25% 

• Allt för många elever som slutar 9-an saknar funktionell läsförståelse 

• Allt för få anställda inom förskola och fritidshem saknar pedagogisk 

behörighet 

• För få inom personalgruppen med inriktning på särskilda 

undervisningsgrupper 

• Allt för många elever som mår psykiskt dåligt  

 

Socialförvaltningen 

• Allt fler unga i grövre våld och missbruk  

• Bristande resurser för medberoende 

• Svårt att fånga upp riktigt unga på daglig basis för att motverka framtida 

tunga utredningar 

• Polis och framför allt skola och socialtjänst har inte anpassat sin 

verksamhet för den nya tidens verklighet   

• Fler från socialtjänsten behöver vara uti i F-6 skolor för att på daglig 

basis kunna stötta upp barn som ligger i riskzonen 

• Avsaknad av personal med rätt kompetens tillsammans med gedigen 

erfarenhet för att genomföra snabba utredningar och få till insatser 

omedelbart 
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Liberal driftbudget 

 

Kommunens viktigaste uppgifter, kärnverksamheterna, är vård, skola 

och omsorg. Av detta följer att vi för 2023 väljer att fortsätta satsa just 

inom dessa områden.  

 

Fler ska i egen försörjning och behovet av försörjningsstöd ska minska, Viadidakt:s 

verksamhet. 

 

Att ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att kunna 

styra över sitt eget liv – den friheten borde fler få uppleva. Det skall löna 

sig att arbeta och det måste bli enklare att gå från utbildning till jobb. 

När fler jobbar minskar utanförskapet. Invandringen har berikat Sverige 

genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så men då 

måste invandring bli mer än att resa över gränsen: ”Nya svenskar” ska in 

i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige 

som växer och utvecklas. 

Viadidakt, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen är betydelsefulla 

aktörer när det gäller utbildning och integration för vuxna på 

arbetsmarknaden. Även ungdomar och yngre vuxna med dålig 

skolunderbyggnad och allmänna hälsoproblem kan behöva en tydlig 

stöttning för att komma vidare i livet.  

Vi vill se fler enkla jobb för dem som har svårt att få in en fot på 

arbetsmarknaden. Att kunna försörja sig själv, att mötas av människor 

och ett samhälle som ser det man kan göra och bidra med, och inte 

fokuserar på potentiella hinder - det leder till ett självständigt liv. 

Katrineholm ska präglas av medmänsklighet, tydliga förväntningar och 

möjligheter till självständighet, där alla människor möts av höga 

förväntningar och stöds till att bryta eventuellt utanförskap. Men vi 

Att klara kärnuppdraget är A och O! 
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behöver också bli tydligare i koppling mellan prestation och bidrag 

oavsett om det gäller vuxnas lärande eller att göra sig anställningsbar.  

Egen försörjning innebär att delaktigheten i samhället ökar, bra för 

individen och bra för familjen. Bra för kommunen som får ökade 

skatteintäkter samtidigt som kommunens kostnader för bidrag minskar. 

För att långsiktigt klara av att gå från försörjningsstöd krävs både att 

individen klarar av att kommunicera på svenska men också att denne 

får en vettig arbetsträning eller låt oss kalla det för Coachning.  

För ett förbättrat språk föreslår Liberalerna att dagens undervisning 

inom SFI med 15 timmar undervisning och 25 timmars praktik per 

vecka läggs om till att bli 25 timmars SFI och 15 timmars praktik. 

Motivet är dels att lära sig ett nytt språk som vuxen kräver tragglande 

och övning samt att det är ytterst svårt att hitta praktikplatser med 

dagens lösning. 

Liberalerna föreslår att det anställs fler Coacher för 

arbetsträning/praktik och stödanställningar. Vi måste inse att ta emot en 

anställd som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kräver stora insatser 

från arbetsgivarens sida. Resurser som inte alltid finns och som därmed 

försvårar både praktik och ”stödanställning”. 

 

 

 

Varför? 

Till att börja med, sedan 10–15 år tillbaka har många människor 

kommit till Sverige och lärt sig svenska, fått arbete och har 

arbetskamrater att umgås med. Men vi har fortfarande stora problem 

med hög arbetslöshet inom samma grupp.  

I Katrineholm ligger arbetslösheten på ca 24% bland de som är födda 

utanför Europa. Fortfarande finns många som inte behärskar det 

svenska språket, som har en ytterst knaper skolutbildning och som 

24% arbetslösa! 

Att ha ett jobb innebär innanförskap! 
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saknar arbetslivserfarenhet. Dessa måste komma in i det svenska 

samhället och det görs bäst genom arbete!  

 

För att bli en del av ett socialt sammanhang, där jobbet är ett, krävs att 

man kan språket. En bristande utbildning och i det yttersta vara 

analfabet ger höga murar in i samhället därför måste språkträning stå i 

fokus. 

Inom den svenska vänstern inklusive arbetarrörelsen låter det ofta som 

att arbetsgivare skär guld med täljkniv men så är inte riktigt fallet. 

Svenska entreprenörer försöker så gott det går att få sin verksamhet att 

utvecklas och gå med vinst vilket skapar förutsättningar för att växa och 

ge fler sysselsättning. För att dessa arbetsgivare och företag ska kunna 

erbjuda fler arbetsträning behöver de ges stöttning i form av coacher 

genom Viadidakt försorg. 
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Förskola och skola.  

Barn och unga ska ha en trygg skola där lugn och ro tjänar till goda 

Skolresultat. Betydligt fler ska vara behöriga till gymnasieskolan och 

betydligt fler ska gå ut med höga betyg. Genom en trygg skola minskar 

barn och unga sin psykiska ohälsa och ökar sitt välmående. 

Förskola 

Det är i förskolan som grunden läggs för barnet skolgång. Barnet får 

lära sig socialt samspel, turtagning, kreativitet, retorik, språk & 

kommunikation, skapande, estetiska uttrycksformer, grundläggande 

värdegrund, demokrati, att ta eget ansvar både för individ och för miljö, 

hur vi värnar om vår miljö, lära sig genom leken, att uttrycka sig och 

vara en god kamrat, tilltro till den egna förmågan och grunderna i teknik 

och digital teknik mm. Barngruppens storlek är avgörande och  

Skolverkets rekommendationer för barngruppernas  är maximalt 12 

barn för 1–3 åringar, max 15 för 4–5 åringar. Nivåer som överskrids i 

kommunen och i kombination med den relativt låga koncentrationen av 

legitimerade förskollärare (36 % år 2020 Kolada) är detta en minst sagt 

bekymmersam utmaning för kvalitén i förskolan och förmåga att möta 

kraven i förskolans läroplan. 

Grundskola 

Skolan är det forum där vi bäst kan ge varje barn/ungdom 

förutsättningarna att forma sin egen framtid, att överträffa sina drömmar 

och bli något deras föräldrar bara hade kunnat drömma om. Och i det 

avseendet sviker den styrande majoriteten våra barn.  

Liberalerna föreslår: 

- Fler pedagoger och barnskötare inom förskolans verksamhet samt att 

svenska ska vara norm bland personalen som arbetar nära barnen. 

- Utökad timplan i F-6 verksamheten framför allt inom svenska och 

matematik för att barnen ska ha en bättre skolunderbyggnad när de 

börjar högstadiet. 

- Utökad lästräning redan i förskolan 
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- Liberalerna vill också att arbetet påbörjas med att återinföra tryckta 

läromedel i skolan framför allt i årskurserna F-6. 

- Utökad satsningar på ordning och reda i skolans lokaler och på 

lektioner kommer innebära att elevernas resultat att förbättras. 

Större satsning på resursklasser och tvålärarklasser. De barn och unga 

som har lätt för sig måste få ett ökat stöd/utmaning precis som barn och 

unga som inte har helt lätt för sig i skolan. Alla unga måste ges 

möjligheter till bra utbildning. 

 

Varför? 

Utbildning har stor betydelse i stort sett för alla och är inte meningsfullt 

enbart för oss själva. Utbildning har även påverkan på samhället i stort – 

kunskap bygger samhället! Kunskapen grundläggs i skolan! Men 

folkbildning i övrigt bidrar också till ökad bildning genom exempelvis 

bibliotek, läsecirklar och folkhögskolor – det är varje människas och 

varje beslutsfattares ansvar att samhällets utveckling kan fortsätta genom 

en god bildning.  

Vi vet att många barn i första klass har ett bristande språkförråd och 

stora problem med att läsa texter då de slutar första klass. Detta beror 

på många saker, dels ett minskat läsande bland föräldrar men också 

användandet paddor, mobiltelefoner och TV istället för att läsa. Läsa 

tillsammans med en vuxen. Barn som inte tidigt utvecklar sin 

läskompetens har en oftare svårare att ta till sig utbildningen. 

För att säkerställa den dagliga träningen i det svenska språket krävs att 

den personal barnen träffar på pratar och kommunicerar på en bra 

svenska. Barnens övning in i det svenska samtalet går genom personal i 

förskola och på fritids. Därför behövs en språkvalidering vid arbete med 

yngre barn. 

Meritpoängen i Katrineholms kommunala skolor är låga. Såväl för 

elever som slutar åk9 så som elevers resultat när de slutar sjätte klass.  

 Var fjärde elev saknar behörighet till gymnasiet! 
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Här finns mycket att önska.

 

Meritpoäng åk 9 VT i juni 

 

Elever 6 VT, andel som klarat alla kunskapskrav dvs E-A  
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Vård och omsorg.  

 

De individer som behöver hjälp med att klara av sin vardag ska få den 

hjälpen, utifrån individuella behov och med möjlighet att själv påverka 

vem/vilka som ska utföra den, när de behöver den. För Liberalerna 

handlar det om att ge rätt hjälp och stöd och se till att alla får känna 

trygghet och leva livet, hela livet. Katrineholm ska vara en plats där 

människor vågar drömma stort och ges möjlighet att jaga de 

drömmarna, oavsett ålder och funktionstillstånd.  

I Liberalernas Katrineholm ges alla möjlighet att vara en självklar del av 

samhället på lika villkor. Vi vill ha ett inkluderande samhälle där 

människors olikheter tas tillvara och där vi nyttjar varje individs unika 

egenskaper. Ingen ska lämnas utanför och stämplas som oförmögen. 

Äldreomsorgen i Katrineholm ska verka för att de sista åren i livet blir 

precis lika värdefulla som de första.  

Vi vill att äldreomsorgen ska kunna möta varje enskild individs behov 

och önskemål och då måste verksamheterna genomsyras av valfrihet 

och trygghet, både för den enskilde individen som för dess anhöriga. 

Personer med funktionsnedsättning ska ges bästa förutsättningar att leva 

sitt liv som andra, och att bli sitt bästa jag! Tillgänglighets- och 

bostadsanpassningar ska vara en självklar del när vi planerar och bygger 

våra samhällen.  

Alla människor ska ges möjlighet att röra sig fritt och obehindrat i vår 

kommun. Bristande tillgänglighet är diskriminering! LSS skall 

kännetecknas av högre grad av långsiktighet, med 

uppföljning/utvärdering där syftet är att följa upp hur insatserna behöver 

justeras för att fortsatt stämma överens med individens behov. 

En förstärkning av kompetens och bemanning inom äldrevården 

behövs redan nu men framför allt för att klara av framtida behov. 

Kommunen behöver stärka sin kompetens och sin strategi vad gäller 

Funktionsarbetet. Behövs nu men framföra all de kommande åren. 

Vi vill specifikt satsa på: 

- Fler anställda inom hemtjänsten, ger färre nya ansikten för de med 

behov. 
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- Fler med vårdutbildning inom Vård och omsorgsverksamheten 

- En ökad satsning på vårdutbildning med inriktning på demens 

- Inom vård och omsorgsverksamheten ska personalen prata svenska 

- Att ta fram en funktionspolitisk strategi 
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Sociala insatser. 

Sociala insatser omfattar ett brett spektrum av åtgärder. Allt från 

försörjningsbidrag, hjälpa och stötta unga på glid, stötta vuxna med 

problematiska familjer till att hjälpa människor ur ett beroende.  

Verksamheten är svår att budgetera då förutsättningarna för att 

prioritera verksamheten begränsas av lagstiftningens krav på insatser. 

Det som i den dagliga diskussionen ofta lyfts är storleken på 

försörjningsstödet. Men försörjningsstöd går inte bara till människor 

som under lång tid varit arbetslösa utan även till pensionärer med låga 

pensioner, människor som inte lyckas hitta ett heltidsjobb eller faktiskt 

till människor som arbetar heltid men där lönen trots allt inte räcker till.  

Den andra stora delen verksamhetens kostnader är kostnader för 

placeringar. Här handlar det exempelvis om att hitta ett annat boende 

och andra insatser för unga som på ett eller annat sätt hamnat snett i 

livet. Det kan bero på en starkt dysfunktionell familj där barnet far illa, 

det kan handla om en ung tonåring som spårat ur och inte kan anpassa 

sig till skola eller samhälle.  De riktigt dyra placeringarna uppkommer 

då unga placeras på SIS-hem. Kostnaden ligger på 7500–8500 kr per 

dygn och en placering sträcker sig ofta upp till 6 månader. Nu är det 

relativt få som placeras på SIS-hem men den ekonomiska 

konsekvensen av varje placering är avsevärd.   

Sedan finns det andra typer av placeringar eller insatser som inte kostar 

lika mycket men som är otroligt svåra att planera för i en budget. Och 

här är det viktigt med det förebyggande arbetet. Ett bra och 

evidensbaserat förebyggande arbete är det bästa som kan göras för 

individen, familjen och samhället. För unga vet vi att tidiga insatser är 

det som gör skillnad om ett barn ska kunna utvecklas till en stabil 

individ.    

Socialtjänsten behöver få ytterligare mandat och verktyg för att ingripa 

tidigt och ibland kraftfullt för att få barn och unga på rätt väg i livet. En 

trygg skola som erbjuder studiero, kunskap och stöd till alla elever är 

avgörande. Och som ett led i detta bör samtliga skolor i Katrineholm få 

socialsekreterare på plats i skolan.  Insatser för personer med 

beroendeproblematik bör öka fokus på de medberoende. En balans i 

rehabilteringen av individer med beroende och bland de medberoende 



Liberalerna Katrineholm 

  
 
 

17 
 

är nödvändig för att få till en situation där den medberoende och den 

med beroende kommer ur beroendet tillsammans.   
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Budgeten i siffror

Tillfällig förstärkning för omställningskostnader, från integrationsfonden, -13 000 tkr. Bin tot 965 830 tkr  

Övergripande driftsbudget 2023 KF 211129

Tjänsteman

naunderlag

Majoritets-

förslag L;s budget

Belopp i tkr Budget Budget Budget Ls Budget

Nämnd/benämning 2022 2023 2023 Justering 2023

Övergripande politisk ledning -13 013 -6 196 -7 035 -7 035

Bildningsnämnden -915 022 -890 425 -941 830 -11 000 -952 830

Kommunstyrelsen -218 608 -209 123 -257 991 8 000 -249 991

varav kommuncentrala -17 429 -17 684 -19 465 -19 465

varav kommunledningsförvaltningen -106 210 -96 583 -99 550 -99 550

varav samhällsbyggnadsförvaltningen -83 829 -89 716 -117 676 -117 676

varav kommunstyrelsens medel till förfogande -5 000 -3 000 -3 000 -3 000

varav reserv egen försörjning och yrkesvux -6 140 -2 140 -18 300 -18 300

Kulturnämnden -44 740 -44 237 -46 709 2 000 -44 709

Bygg- och miljönämnden -676 -683 -683 -683

Service- och tekniknämnden -131 962 -129 984 -139 528 6 000 -133 528

Socialnämnden -193 431 -184 728 -203 226 -2 500 -205 726

Viadidaktnämnden -62 037 -62 003 -63 831 -2 500 -66 331

Vård- och omsorgsnämnden -822 818 -848 237 -877 199 -877 199

Överförmyndarnämnden 0 -6 592 -6 570 -6 570

Räddningstjänsten VSR -33 041 -34 472 -34 472 -34 472

Kompensation för ökade löner 0 0 0 0

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 -3 035 0 0

Ökade kapitalkostnader nämnder 0 2 661 0 0

Summa nämnder -2 435 349 -2 417 054 -2 579 073 0 -2 579 073

Ökade kostnader lokaler -35 819 -52 616 -15 863 -15 863

Löneuppräkning 0 -35 888 0 0

Drifteffekt av föreslagna exploateringar 3 280 4 156 4 156 4 156

PO-påslag och semesterlöneskuld 107 640 111 841 162 140 162 140

Pensioner -123 584 -213 948 -201 058 -201 058

Intäkter Viadidakt-Vingåker 13 259 12 828 13 628 13 628

Kapitalkostnadsintäkter 103 801 101 558 98 871 98 871

Kapitalkostnader exploatering -5 673 -1 393 -1 393 -1 393

Avskrivningar -91 519 -89 145 -86 757 -86 757

Skatteintäkter 1 624 226 1 711 927 1 706 149 1 706 149

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 786 444 798 493 784 622 784 622

Kommunal fastighetsavgift 71 963 78 032 78 032 78 032

Finansiering, utdelningar m.m. 24 528 25 027 25 027 25 027

Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning 15 449 15 449 15 449 15 449

Summa finansiering 2 493 996 2 466 320 2 583 002 0 2 583 002

TOTALT 58 646 49 266 3 929 0 3 929

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,36% 1,90% 0,15% 0,15%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 24 826 25 884 25 885 25 688
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Investeringar  

 

Sedan finns det andra typer av placeringar eller insatser som inte kostar 

lika mycket men som är otroligt svåra att planera för i en budget. Och 

här är det viktigt med det förebyggande arbetet. Ett bra och 

evidensbaserat förebyggande arbete är det bästa som kan göras för 

individen, familjen och samhället. För unga vet vi att tidiga insatser är 

det som gör skillnad om ett barn ska kunna utvecklas till 

 

 

 

 

 

 

 

 Bara det som är absolut nödvändigt! 



Ett socialt och ekologiskt 
uthålligt Katrineholm 

- för långsiktig överlevnad inom planetens gränser 
 

Budgetförslag för Katrineholms kommun 2023 
med plan för 2024-2025 

 
  

 
Foto: Miljöpartiet  

 

”Vi måste leva så, som alla kan leva – alltid!” 
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Inledning  

Att möta och motverka effekterna av de klimatförändringar som vi redan idag ser tydliga 
tecken på kommer framöver att vara en av mänsklighetens stora utmaningar.  

Enligt The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, råder det inte några tvivel 
om att det är människans utsläpp av koldioxid som förändrat klimatet. Olika typer av 
extremväder, som hetta, skyfall, stormar och kyla, blir också allt vanligare. Temperaturer på 
närmare plus 50 gradar Celsius uppmäts allt oftare, skyfall och stora vattenflöden orsakar 
såväl dödsfall som stor materiell förödelse runt om i världen.  

För oss i Miljöpartiet är detta tyvärr inga nyheter, utan något som inte bara vi utan framförallt 
forskarna länge varnat för. Men det är först nu vi på allvar börjar se effekterna av den 
påverkan människan har på klimatet. 

På samma sätt som Sverige som nation har ett ansvar att minska sin klimatpåverkan och sitt 
ekologiska fotavtryck har även Katrineholm som kommun ett ansvar att göra sin del. Världen 
består av små och stora lokalsamhällen och Katrineholm är ett av dem, och det har faktiskt 
stor betydelse att vi alla gör vad vi kan för att motverka effekterna av klimatförändringarna.  

Att påstå att Sverige är för litet och har för få invånare och att det därför inte spelar någon roll 
vad vi gör är att försöka bland bort korten. Det finns faktiskt många länder, hela 145 stycken, 
med färre invånare än Sverige och som tillsammans utgör ca 60 procent av världens nationer. 
Det säger sig självt att om alla dessa länder struntar i att vidta klimatåtgärder så skulle det få 
mycket stora konsekvenser. 1 

Vi befinner oss även i det som kommit att kallas det sjätte massutdöendets tid. Det femte, som 
tog död på dinosaurierna för cirka 65 miljoner år sedan, orsakades enligt forskarna av en 
astroid eller av omfattande vulkanutbrott. Nu är människan orsaken. Enligt FN riskerar 1 
miljon arter att försvinna. Många insekter, som är en förutsättning för att vi ska kunna få mat, 
är hotade; och när naturens väv slits sönder drabbas även människan.  
 
Vi blir allt fler som inser dessa samband och som förstår hur viktigt det är att arbeta för att 
främja den biologiska mångfalden. Miljöpartiet i Katrineholm kommer alltid att värna 
pollinerande insekter och andra arter genom att kräva större andel ekologisk matproduktion. 
Vi kommer också att ta varje chans vi får att skydda skog som andra vill hugga ner och vi 
kommer oförtröttligt att kämpa för en vildare natur där våra medvarelser på Moder Jord får 
leva sina liv för sin egen skull.  

För att nå dit vill vi skapa större sammanhängande skogsområden och gröna stråk i 
kommunen, och det är naturligtvis av stor vikt att vara extra rädd om särskilt skyddsvärd 
natur. Av den anledningen säger vi nej till att tallmossen i Kerstinboda industriområde jämnas 
med marken för att tillgodose kortsiktiga särintressen. Mossen har mycket höga naturvärden 
som på intet sätt går att återskapa.  

Att ställa om på riktigt kräver mer genomgripande åtgärder än att plocka de lågt hängande 
frukter som rankar kommunens miljöengagemang. Det är när det uppstår verkliga 

 
1 https://www.dn.se/kultur/ar-sverige-sa-litet-att-vi-inte-kan-gora-skillnad-for-klimatet/ 2022-10-29 
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målkonflikter det visar sig hur mycket de fina orden i policydokument och planer egentligen 
är värda. Och vi tvekar inte att ta ställning. Vi står på naturens sida.  

Eftersom utmaningarna på klimat- och miljöområdet är så pass stora måste de också få den 
uppmärksamhet de förtjänar - på alla nivåer. För att skapa ökad medvetenhet vill vi därför att 
Katrineholms kommun utlyser klimatnödläge. Detta indikerar att kommunen tar frågan på 
största allvar och är beredd att betrakta den pågående klimat- och miljökrisen som den kris det 
är.  

För Miljöpartiet är tanken på detta inget nytt eftersom vi alltsedan partiet bildades anser att vi 
befunnit oss i ett klimatnödläge. Vi tycker därför att det är bra att fler under senare tid 
uppmärksammat situationens allvar. Men det räcker inte att stanna vid detta. Vad som också 
krävs är att klimat- och miljöfrågorna ges en överordnad roll i kommunen och att alla 
långsiktigt strategiska beslut som fattas bedöms utifrån den direkta och/eller indirekta klimat- 
och miljöpåverkan de har och att detta får avgöra vilka satsningar som sedan görs. Vi vill 
också att Katrineholms kommun inför en koldioxidbudget för att vi tydligt ska kunna följa 
arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan. 

För att markera behovet av handling inleder vi även i år vårt budgetförslag med ett avsnitt där 
vi skissar på åtgärder vi ser som nödvändiga för att kommunen ska kunna bygga långsiktig 
resiliens för att motverka effekterna av de förändringar som följer i klimat- och miljökrisens 
spår, det vill säga bygga en kommun som på olika sätt förbereder sig för att klara av 
effekterna av de olika kriser vi redan befinner oss i, kriser som dessutom kommer att förvärras 
ytterligare om inget görs. 

För det är faktiskt så att vi som idag delar den här planeten kommer att avgöra framtiden för 
oss själva, för våra barn och barnbarn, för djur, natur och det ekologiska systemet. 
Återkommande vetenskapliga rapporter talar om vikten av att radikalt minska utsläppen av 
koldioxid för att vi ska ha en möjlighet att komma i närheten av de klimatmål som världens 
länder kom överens om i Paris 2015. I dag är det få som tror att det längre är möjligt att 
begränsa temperaturökningen till 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå. De 
rapporter som nu publiceras inför COP27 i Egypten pekar istället på en temperaturökning på 
det dubbla vid slutet av det 21 århundradet.  

Och vi måste våga tala klarspråk – det handlar inte längre om att ta små försiktiga steg. Det 
handlar om rejäla krafttag, om politiskt mod, men framförallt om att förändra ett system som 
tycks oförmöget att handla i enlighet med den kunskap som forskarvärlden bidrar med. Och ju 
längre vi väntar, desto större och mer drastiska blir de åtgärder som måste genomföras.  

Vi vill att Katrineholm ska vara en kommun som ser utmaningarna och där vi är beredda att 
agera. Vi måste visa att vi tar vårt ansvar, att vi vågar fatta de beslut som krävs av oss. Vi vill 
att Katrineholm ska vara en del av lösningen – inom naturens ramar.  

Inför årets val tog vi fram ett handlingsprogram som vi valde att kalla ”49 gröna förslag för 
ett socialt och ekologiskt uthålligt Katrineholm 2023-2026” Detta eftersom det är viktigt att 
poängtera att det handlar om mer än att bara vidta renodlade klimat- och miljösatsningar. Lika 
viktigt är det att satsa på och stärka områden som exempelvis integration, kultur, utbildning, 
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vård och omsorg. Det handlar om att se 
helheten och om att skapa starka sociala 
strukturer som bygger trygghet i en tid av 
nödvändig förändring.  

Vi måste ställa om Katrineholm till en 
robust kommun med hållbara sociala 
strukturer där människor ser och hjälper 
varann, ett Katrineholm där vi tar tillvara 
de olika resurser som var och en har, en 
kommun som är trygg att leva i nu och i 
framtiden.  

Om vi som politiker menar allvar med att 
göra vad vi kan för att motverka effekterna 
av de kriser vi ser runtomkring oss måste 
vi också våga ta modiga beslut. Vi kan inte 
i ena stunden säga att vi lyssnar på 
vetenskap och forskning, och i den andra 
fortsätta som förut. Miljöpartiet de gröna i 
Katrineholm är ett modigt parti och vi 
menar allvar.  

Miljöpartiet de Gröna är det minsta partiet 
i Katrineholms kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2022-2026. Detta är vi väl 
medvetna om, men vi är också medvetna 
om att vi är bärare av ett budskap som blir alltmer aktuellt för var dag som går, nämligen 
nödvändigheten av att på ett radikalt sätt ställa om samhället så att det blir såväl socialt som 
ekologiskt hållbart.  

Förutsättningarna  

Det är alltså inte första hand i kraft av vår storlek vi nu kommer att kunna driva på de 
förändringar som behöver göras. Det är snarare genom att aktivt bidra med välgrundade 
omställningsförslag, faktabaserad kunskap och radikala gröna idéer som vi kan påverka den 
politiska utvecklingen i Katrineholm i rätt riktning. Det budgetförslag som presenteras nedan 
ska ses i ljuset av detta. 

Vårt budgetförslag för 2023 sätter av naturliga skäl klimat- och miljöfrågorna främst. Detta 
eftersom vi menar att omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle är den enskilt 
viktigaste frågan vi har att hantera idag. Det är också en fråga som måste få genomsyra alla 
politikområden. Men i en tid av stora förändringar måste vi också bygga ett resilient samhälle 
där människor känner sig trygga och där vi bryr oss om varann, därför är de social frågorna 
lika viktiga; vi måste skapa både social och ekologisk hållbarhet. 

Vad som krävs för att minska vårt ekologiska fotavtryck för att på allvar skapa ett annat 
samhälle är satsningar som fasar ut, inte bara beroendet av miljöskadliga fossila system, utan 
också den ”business as usual”-mentalitet som fortfarande råder. Det blir alltmer tydligt att de 
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klimatanpassningar vi måste göra för att skapa drägliga livsvillkor i framtiden kräver att vi 
ifrågasätter mycket av det vi vant oss vid och hittills tagit förgivet. Att bedriva en politik som 
bortser från detta faktum är inte bara ansvarslöst, utan även oärligt eftersom vi idag vet vad 
som krävs av oss.  

Vi kommer i ökad utsträckning behöva se över vår nuvarande livsföring, förändra ohållbara 
konsumtionsmönster, omvärdera vårt sätt att resa, omvärdera vårt sätt att bygga och bo, vår 
livsmedelsförsörjning och inte minst vår kosthållning. Framtiden kommer att se annorlunda ut 
på många sätt, men det behöver inte alls vara en nackdel. Det kan snarare innebära högre 
livskvalitet och ökade möjligheter att utveckla ett samhälle som anpassar sig till de planetära 
ramarna. Det kan förändra människors livsvillkor till det bättre och göra livet mer harmoniskt 
och meningsfullt.  

När vi som opposition ska förhålla oss till den ekonomiska fördelningen i en majoritetsbudget 
blir det sällan mer än små justeringar på marginalen, oavsett hur gärna vi än vill hävda 
motsatsen. De flesta av de behov som presenteras i majoritetens förslag är reella och många 
verksamheter är lagstyrda. Detta gör att det utöver ideologiska skiljelinjer om hur verksamhet 
ska styras också krävs förståelse för att det är människor av kött och blod som finns på andra 
sidan siffrorna.  

I en omvälvande tid där vi behöver ta krafttag för att komma tillrätta med den klimat-, miljö-, 
natur- och biologiska mångfaldskris vi befinner oss i är det viktigt att människors 
grundläggande behov uppfylls, att vi bygger social hållbarhet. I vårt budgetförslag inriktar vi 
oss därför främst på att peka ut riktningen för det övergripande omställningsarbete som 
behöver göras.  

Detta betyder inte att vi håller med om alla de satsningar majoriteten vill göra, snarare beror 
det på att vi bedömer att många av de förslag vi vill genomföra inom respektive verksamhet är 
kostnadsneutrala och därför ryms inom budgetramarna för respektive nämnd. Vi gör dock ett 
antal uttalade satsningar. Dessa återfinns dels under respektive budgetområde, men finns även 
samlade i slutet av vårt budgetdokument. I övrigt ska vår budget främst ses som ett 
inriktningsdokument där de presenterade förslagen pekar på förändringar som är nödvändiga 
att göra i den omställning av Katrineholms kommun som måste ske.  

Trots en mer positiv attityd till oppositionen från majoritetens sida känner vi att vi saknar 
tillräcklig insyn i budgetprocessen för att kunna göra mer omfattande förändringar. Detta gör 
att vissa av de satsningar vi vill göra kan uppfattas som mer eller mindre rimliga för den som 
har hela bilden klar för sig. Samtidigt är det också en självklarhet att alla förändringar, om de 
skulle vinna gehör i ett befintligt budgetförslag, skapar behov av omprövning och 
omfördelning inom den verksamhet som är aktuell.  

När det gäller den kommunala budgetprocessen som helhet tycker vi dock att vi ser tecken på 
en positiv förändringsvilja hos majoriteten. Vår förhoppning är att vi på sikt når fram till en 
budgetprocess där vi med start tidigare under året kan medverka konstruktivt för kommunens 
bästa, vilket i förlängningen gynnar oss alla.  

Med detta sagt överlämnar vi vårt budgetförslag ”Ett socialt och ekologiskt uthålligt 
Katrineholm – för långsiktig överlevnad inom planetens gränser” till kommunfullmäktige.  

Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm i november 2022  
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Långsiktig överlevnad inom planetens gränser 

”Vår livsstil i Sverige och andra ekonomiskt starka länder ger upphov till miljöeffekter långt 
utanför våra länders gränser. Vi måste ställa om våra samhällen så att vi klarar att leva ett 
gott liv i framtiden utan att förstöra möjligheterna för oss själva, människor i andra länder 
och kommande generationer.”  

(ur miljöavsnittet i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)  

Det krävs ofta modiga beslut för att uppnå verklig förändring. Klimatfrågan är ett sådant 
exempel. För att komma tillrätta med de problem som människan skapat behövs betydande 
insatser. Vi måste fasa ut fossila bränslen och hitta andra lösningar som gör att transporter och 
kommunikation inte längre bidrar till utsläpp av koldioxid. Vi måste fasa ut kemikalier och 
andra farliga ämnen. Vi måste värna den biologiska mångfalden och skydda viktiga biotoper. 
Vi måste inse att omställningen till ett samhälle inom planetens gränser också innebär att vi 
måste sluta göra sånt vi vant oss vid och tycker är självklart. 

Många beslut måste fattas på nationell och global nivå, men vi måste även bedriva ett aktivt 
omställningsarbete i kommunen för att bryta negativa mönster och skapa långsiktigt hållbara 
lokala lösningar. Och vi måste som sagt våga ta modiga beslut. 

Eftersom utmaningarna på klimat- och miljöområdet är så stora måste de också få den 
uppmärksamhet de förtjänar - på alla nivåer. Det är viktigt för att göra människor medvetna 
och skapa förståelse för de beslut som måste fattas framöver. För att skapa ökad medvetenhet 
vill vi därför att Katrineholms kommun utlyser klimatnödläge. Detta indikerar att kommunen 
tar frågan på största allvar och är beredd att betrakta den pågående klimat- och miljökrisen 
som den kris det är. 

För Miljöpartiet är tanken på detta inget nytt eftersom vi alltsedan partiet bildades anser att vi 
befunnit oss i ett klimatnödläge. Det är därför bra att fler sent omsider uppmärksammar 
situationens allvar. Men det räcker inte att stanna vid detta. Vad som krävs är att klimat- och 
miljöfrågorna ges en överordnad roll i kommunen och att alla långsiktiga strategiska beslut 
som fattas bedöms utifrån den direkta och/eller indirekta klimat- och miljöpåverkan de har 
och att detta sedan får avgöra vilka satsningar som eventuellt ska genomföras.  

För att ge klimat- och miljöarbetet ökad tyngd vill vi därför inrätta en tjänst som 
klimatanpassningsstrateg, samt inrätta ett klimatanpassningsråd med uppdrag att utarbeta ett 
handlingsprogram för omställning som ska ligga till grund för utvecklingen av ett ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. För att ge detta arbete ytterligare tyngd föreslår 
vi också att det inrättas en omställningsfond som på olika sätt initialt ska bidra till att 
finansiera de åtgärder som behöver genomföras för att kommunen på allvar ska komma igång 
med det omställningsarbete som ligger framför oss. 
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Foto: Miljöpartiet de gröna 
 
I Sverige är idag 14,6 procent av naturen skyddad (siffror från Naturvårdsverket 2021). På 
EU-nivå finns förslag att skydda 30 procent av unionens landyta och hav. En mycket positiv 
och viktig åtgärd för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald. I snitt är 6,9 
procent av naturen i Sveriges kommuner skyddad. Andelen skyddad natur i Katrineholm 
utgör totalt 0,7 procent, så här finns mycket att göra (SCB, 2020). För att på allvar öka 
arealerna vill vi därför undersöka möjligheterna att skapa större sammanhängande 
skogsområden/gröna stråk i kommunen för att skydda skogen och där återväxten främjas 
genom rewilding (återförvildning). På sikt bör kommunens egen mark kunna utökas 
ytterligare och kompletteras med inköp av lämpliga markområden för att skapa betydande 
gröna stråk med höga naturvärden genom kommunen. 

Lämpliga skogsområden där detta arbete kan påbörjas är i de större skogsskiften som 
kommunen redan äger. Vi vill att kommunens skogsbruksplan arbetas om så att ovanstående 
satsningar finns med. Vi vill att kommunens skogsmark i övrigt blir hyggesfri och helt 
undantas från vinstkrav för att i stället ses som värdefulla rekreationsområden för ett aktivt 
friluftsliv. I de skogsområden där avverkning skett bör naturen få möjlighet att återhämta sig 
på egen hand genom rewildning. Vi vill att all kommunal skog skyddas. 

Både växter och djur hotas av miljögifter och klimatförändringar, vilket är allvarligt och leder 
till att hela ekosystem kollapsar. Ett exempel på detta är bidöden. Med färre vilda bin som kan 
pollinera grödor kommer detta inte bara påverka den biologiska mångfalden, utan även i hög 
grad vår egen livsmedelsförsörjning.  

För att förhindra att livsförutsättningarna blir sämre för pollinerande insekter måste vi tänka 
förebyggande när vi samhällsplanerar. Vi behöver också titta närmare på hur de förändringar 
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vi tidigare gjort, i till exempel stadsmiljön, påverkar livsbetingelserna för växter och insekter 
och andra djur. Vi vill därför ta fram en pollineringsplan där tanken är att de park- och 
grönområden som finns i centrala Katrineholm, liksom i kommunens mindre tätorter, 
kartläggs med syfte att i samband med omplanteringar prioritera växter som attraherar 
pollinerande insekter så att dessa kan hitta mat från tidig vår till sen höst. Vi vill också att det 
sker ett medvetet skifte när det gäller val av växter. Istället för prydnadsväxter vill vi i större 
utsträckning se ätbara växter i kommunens parker och planteringar. Det senare skapar också 
möjlighet för ökad lokal resiliens. Ett annat problem som behöver uppmärksammas är hur 
ljusföroreningar påverkar djurlivet, inte minst insekterna. 

Vi vet att kommunens medarbetare som arbetar inom park och trädgård gör ett bra jobb redan 
idag, men vi vill stärka detta arbete ytterligare. Vi vill också ta fram en lokal 
planteringskalender som kan hjälpa intresserade att välja växter till trädgård, balkong och 
kolonilott för att på så sätt ge pollinerande insekter bättre förutsättningar. Katrineholm måste 
vara en bra plats att leva på även för insekter. Detta ger indirekt goda livsförutsättningar även 
för oss människor. 

Ett annat sätt att främja biologisk mångfald är att sluta klippa gräsytor och låta gräs, blommor 
och örter växa fritt och på så sätt bidra till ett myllrande liv av smådjur, fjärilar, skalbaggar, 
humlor och bin. Vi låter oss luras av grönskan, men välklippta gräsmattor är i själva verket 
gröna öknar, fattiga på både växter och djur. För att anlägga ängsmark krävs dock större 
insatser än att sluta klippa gräset. Marken måste bland annat magras av för att man ska få den 
rätta floran. Gräset/örterna ska slås med skärande redskap i slutet av sommaren när fröna är 
mogna och ska därefter ligga kvar en tid för att frökapslarna ska kunna ge ifrån sig sitt 
innehåll.  

Träd och ymnig grönska bidrar effektivt till att sänka lufttemperaturen i samband med 
värmeböljor. Därför bör fler träd och buskar planteras i stadsmiljön och få växa sig stora och 
höga för att på sikt kunna bidra till att lindra de värmeböljor som beräknas bli allt vanligare 
framöver. 

Plast är idag ett stort miljöproblem, inte minst i form av mikroplaster, förpackningar och 
engångsmaterial. Vi vill därför fasa ut engångsplast från all kommunal verksamhet.  

Vi vill  

• att Katrineholms kommun utlyser klimatnödläge. Detta indikerar att kommunen tar 
frågan om den klimat- och miljökris vi befinner oss i på största allvar.  

• att Katrineholms kommun ska vara fossilfri till 100 procent, att kommunen ser över all 
sin verksamhet och göra den mer effektiv men också att man tittar över sin 
energianvändning för att se var vi kan spara energi. Den miljövänligaste energin är 
den som aldrig används! 

• att kommunen reviderar sina policydokument för att klimatnödläget ska 
uppmärksammas och få genomslag i samtlig verksamhetsutövning. 

• att Katrineholms kommun inför en koldioxidbudget för att vi tydligt ska kunna följa 
arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan. 

• att Katrineholms kommun anställa en klimatanpassningsstrateg. 
• att Katrineholms kommun inrättar ett klimatanpassningsråd under ledning av 

klimatanpassningsstrategen med kompetenser från olika områden (t ex VA, 
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skog/ekologi/naturvård, geoteknik, byggnation) som ska vägleda kommunen i alla 
beslut som direkt och indirekt har strategisk klimatpåverkan.  

• att en nybildad Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd, där dagens Bygg- och 
Miljönämnd ingår, blir navet i kommunens omställningsarbete genom att 
klimatanpassningsstrateg och klimatanpassningsrådet får en naturlig hemvist i 
organisationen. 

• ge klimatanpassningsrådet i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för kommunen 
som utifrån senaste forskningsrön ska ligga till grund för alla strategiska satsningar 
som görs. 

• inrättas en omställningsfond som på olika sätt ska bidra till att finansiera de åtgärder 
som behöver genomföras för att kommunen på allvar ska komma igång med det 
omställningsarbete som ligger framför oss. 

• göra återkommande skyfallskarteringar för att kunna bedöma risken med hårdgjorda 
ytor och behovet av översvämningsområden och ökade VA-satsningar. 

• på allvar främja biologisk mångfald och återväxt genom rewilding (återförvildning) av 
utvalda delar av kommunens egen skogsareal. Detta bör ske på olika håll i kommunen 
för att stärka artrikedom och habitat och för att skapa korridorer och större 
sammanhängande stråk av ”naturlig” natur.  

• främja etablering av nyckelarter som på ett positivt sätt bidrar till att skapa 
gynnsamma habitat för andra djur och växter med syfte att öka den biologiska 
mångfalden. 

• bevara Tallmossen i Kerstinboda industriområde eftersom området har stora och 
betydande naturvärden och är hemvist för ett antal rödlistade arter. 

• att kommunens skogsbruksplan arbetas om så att ovanstående satsningar finns med 
och att övrig skogsmark i kommunen skyddas helt och ses som värdefulla 
rekreationsområden för ett aktivt friluftsliv. All skogsmark i kommunen ska skyddas. 

• sluta klippa utvalda delar av kommunens grönytor och ställa om dessa till artrik 
ängsmark. 

• förmedla information till kommuninnevånarna om de åtgärder som görs och planeras 
för att skapa förståelse för och sprida kunskap om de klimatanpassningsåtgärder som 
är nödvändiga att vidta för att anpassa kommunen till effekterna av de 
klimatförändringar vi ser komma. 

• på olika sätt bidra till att försörjningsgraden av livsmedel ökar lokalt genom 
framtagande av en lokal försörjningsplan för livsmedel. 

• låta den jordbruksmark kommunen äger successivt övergår till ekologisk odling.  
• att kommunen tar ett policybeslut som går ut på att förbjuda byggnation på åkermark, 

med utgångspunkt från den lagstiftning som redan idag finns på området och som 
starkt avråder från detta. 

• att Stora Djulö gård med tillhörande marker omvandlas till ett kunskaps- och 
verksamhetscentrum för bland annat ekologisk odling, naturskola, främjande av 
biologisk mångfald och ökad lokal matförsörjning mm.  

• att Föreningar, enskilda och verksamheter i kommunen som arbetar eller vill arbeta 
med dessa eller liknande frågor ska ha en naturlig hemvist på Stora Djulö Gård. 

• att fler som vill odla ska kunna göra det i Katrineholm. Därför vill vi undersöka 
möjligheten att upplåta kommunal mark på fler ställen i kommunen till 
koloniområden. 

• att jordbruksmarkerna på Djulö gärden skyddas från framtida bostadsbyggande och att 
jordarna användas för att på olika sätt stärka den lokala försörjningsgraden av 
exempelvis närodlade ekologiska grönsaker. 
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• att barn och ungdomar i Katrineholms kommunen ska få större kunskap om klimat och 
miljö, djur och natur och värdet av biologisk mångfald och vill därför starta en 
naturskola på Djulö gård med naturlig närhet till den våtmark som ska anläggas på 
Djulö gärde. 

• främja möjligheten för människor att i större omfattning odla tillsammans genom att 
upplåta större sammanhängande stadsnära arealer för detta ändamål, exempelvis på 
Djulö gärde. 

• främja ökad självförsörjning genom avstyckning av större tomtarealer där kravet vid 
försäljning är att köparen odlar viss del av ytan och där det även finns möjlighet att 
hålla djur. 

• kontinuerligt komplettera parker och andra grönområden i stadsmiljön med ätliga 
växter, och med buskar och träd som ger ätbara bär och frukter. 

• komplettera stadsmiljön med träd och ymnig grönska som bidrar till att sänka 
lufttemperaturen i samband med värmeböljor. 

• de träd som finns i stadsmiljön får växa fritt och växa sig stora så de i större 
utsträckning kan bidra med skugga och svalka.    

• ta fram en pollineringsplan som bidrar till att stärka populationerna av såväl vilda 
solitära som samhällslevande bin och andra pollinerande insekter. 

• i anslutning till denna pollineringsplan ta fram en lokal planteringskalender som kan 
hjälpa intresserade att välja växter till trädgård, balkong och kolonilott för att på så sätt 
ge pollinerande insekter bättre förutsättningar.  

• utreda hur ljusföroreningar påverkar djurlivet, inte minst insekterna. 
• att upphöjda odlingsbäddar anläggs på olika platser i kommunen så att rullstolsburna, 

de som går med rollator samt de som är synskadade får möjlighet både till egna 
odlingar och en nära kontakt med trädgårdsanläggningar för alla sinnen. Detta är 
speciellt viktigt vid äldre- och serviceboenden.  

• att en avrapportering sker årligen i samband med kommunens bokslut där det framgår 
hur arbetet fortskrider med inventering av kemikalier och sanering av dessa i 
kommunens verksamheter. Verksamheter som riktas till barn, t ex förskolor, 
prioriteras. Ftalater och flamskyddsmedel ska bort!  

• utreda och åtgärda de höga halterna av pfas i kommunal mark och vatten. 
• att kommunen enbart använder mindre miljöskadliga kemikalier och även ställer krav 

på detta vid olika upphandlingar av tjänster.  
• att Katrineholms kommun höjer ambitionsnivån när det gäller att förbättra de 

nationella miljökvalitetsmålen och kommunicerar ut detta mot medborgarna så att det 
tydligt framgår vad som sker i det kommunala miljöarbete, samt att detta arbete 
kompletterat med tips och råd på vad man som invånare själv kan göra för att bidra till 
ett hållbart Katrineholm.  

• fasa ut all engångsplast från all kommunal verksamhet.  
• att Katrineholms kommun tillsammans med Tekniska Verken utarbetar att 

återbrukssystem på Vika returstation så att fullt fungerande saker eller saker som 
enkelt går att reparera tas tillvara och återanvänds istället för att slängas och gå till 
materialåtervinning. 

• att Katrineholms kommun tillsammans med Tekniska Verken startar ett projekt som 
går ut på att ta tillvara och reparera och saker som går att använda på nytt. 

• att Katrineholms kommun undersöka möjligheten att tillsammans med Tekniska 
Verken eller på egen hand bygga upp en återbruksverksamhet på Vika returstation i 
likhet med Re:Tuna i Eskilstuna.  
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Mat  

”Det produceras ett överflöd av mat i världen – ändå får inte alla tillräckligt. Fördelningen 
är väldigt ojämn och enorma mängder mat slängs ofta i onödan. En svensk familj på fyra 
personer slänger nästan ett kilo matavfall om dagen. Mycket matsvinn sker redan innan 
konsumenterna kommer in i bilden: vid tillverkning och hos grossister, leverantörer, 
restauranger, storkök och butiker. Utöver knep som mindre tallrikar och information, bör vi 
likt Frankrike förbjuda matbutiker att slänga mat som inte har passerat bäst-före-datum. Den 
maten ska istället säljas eller skänkas så den tas till vara. Insamling av matavfall och annat 
organiskt avfall ska vara obligatoriskt.”  

(ur avsnittet Klimatsmart mat i Miljöpartiet de Grönas klimatfärdplan)  

För oss i Miljöpartiet de Gröna är maten viktig. Det handlar inte bara om att den ska vara god 
och näringsrik, den ska också produceras på ett klimatsmart sätt. Vi vill att måltiderna i 
Katrineholms kommun så långt det är möjligt ska vara tillagade av KRAV-ekologiska och 
närodlade råvaror av hög kvalitet och anpassade efter säsong. Vi vill att mat ska lagas från 
grunden och i anslutning till de verksamheter där den ska serveras. Vi ser med stor 
tillfredställelse på att detta också är målsättningen för den styrande majoriteten. Särskilt som 
det är en fråga som vi drivit i olika sammanhang under åren. 

Andelen ekologiskt producerad mat inom de kommunala verksamheterna har successivt ökat 
genom åren. Mycket tack vara att Miljöpartiet lyft, drivit på och bevakat frågan. Men vi nöjer 
oss inte med det, vi vill att andelen ekologisk mat ska fortsätta öka för att vid 
mandatperiodens slut uppgå till minst 60 procent.  

Att äta mer vegetarisk och vegansk kost har ofta betydande hälsoeffekter och bidrar effektivt 
till att sänka koldioxidutsläppen. Vi vill därför att man inom den kommunala 
måltidsverksamheten arbetar pedagogiskt med att lyfta fram vegetariska och veganska rätter 
som självklara huvudalternativ på matsedeln, med början i förskola och skola.  

Fairtrade/Rättvisemärkt är en produktmärkning som garanterar konsumenten att den aktuella 
varan producerats under förhållanden som respekterar mänskliga rättigheter. Att köpa 
ekologiska rättvisemärkta produkter är ett sätt att konkret visa solidaritet med fattiga 
människor runt om i världen och aktiv hjälp till självhjälp.  

Vi vill  

• att all mat som serveras i kommunala verksamheter lagas i anslutning till 
serveringsstället.  

• att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk mat.  
• att kommunen i första hand inhandlar närproducerade ekologiska råvaror för att stärka 

den lokala ekonomin och minska transporterna.  
• att matsedlarna ska vara årstidsanpassade. Det är klimatsmart och betyder att 

kommunen ska upphandla de KRAV-ekologiska produkter som finns i närområdet 
beroende på årstid.  

• att andelen ekologiskt producerade mat ska uppgå till minst 60 procent vid 
mandatperiodens slut.  
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• att andelen vegetarisk och vegansk kost ökar som huvudalternativ inom den 
kommunala måltidsverksamheten under mandatperioden, med början i förskola och 
skola.  

• att inköp av köttprodukter ska styras av etiska principer så att det finns garantier för att 
djuren har fötts upp och slaktats i full överensstämmelse med svensk djurskyddslag 
och dess intentioner. Detta ska även gälla kött producerat i andra länder. Vi vill främst 
att svenskt KRAV-märkt kött, samt lokalt viltkött används. Kött från djur som 
behandlats med antibiotika i förebyggande syfte ska inte köpas in.  

• att Katrineholms kommun så långt det är möjligt väljer att köpa in produkter som är 
ekologiska och Fairtrade/Rättvisemärkta när det gäller varor som inte går att 
producera i Sverige.  

• kommunen tar fram en försörjningsplan för livsmedel. 

 

 

Foto: Nicklas Adamsson 
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Hållbara transporter  

”I Trafikverkets klimatscenario i förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
bedömer myndigheten att trafiken med bil behöver minska med 12 procent i förhållande till 
2014 års nivå och att lastbilstrafiken stannar på 2010 års nivå. Därför är utvecklingen mot 
ett mer transporteffektivt samhälle viktig. Ett transporteffektivt samhälle för även med sig en 
rad andra vinster t ex. en ökad tillgänglighet i städer och tätorter för fler grupper i samhället 
och lägre kostnader genom att mindre yta och resurser används för att bygga ny 
infrastruktur.”  

(ur regeringens klimatskrivelse 2018)  

Transporter är ett av de viktigaste områdena för en omställning till ett energieffektivt och 
hållbart samhälle. Idag bidrar transporter på väg, med flyg och båt på ett mycket påtagligt sätt 
till klimatförändringarna. Fossila bränslen måste fasas ut. Energiomställningen kräver att vi 
aktivt strävar efter en minskad energianvändning. Ett teknikbyte – från fossil energi till el – är 
bara en del av lösningen, vi måste framförallt minska ner på transporter. Valet av fordon 
spelar då en stor roll.  

Kommuner och andra offentliga verksamheter måste gå före och visa vägen när det gäller val 
av klimatsmarta transportlösningar. Detta ger inte bara tydliga signaler om nödvändigheten av 
en omställning på transportområdet, utan också på sikt ökad tillgång till miljövänligare fordon 
på andrahandsmarknaden. Det är också viktigt att kommunen bygger ut laddinfrastukturen, 
framför allt i anslutning till flerbostadshus där det idag i många fall kan vara svårt att ladda 
elbilar.  

Miljöpartiet de gröna anser att vi måste arbeta mer aktivt för att förändra Katrineholmarnas 
resvanor. Det måste vara enkelt att transportera sig kollektivt inom kommunen. För att detta 
ska ske måste kollektivtrafiken göras mer attraktiv och tillgänglig. Många pendlar med tåg 
från Katrineholm till arbetsplatser på annan ort, men tar ofta bilen för att komma till 
tågstationen. Det behöver därför bli mycket enklare att ta sig fram på cykel i Katrineholm 
kommun. Cykelbanor för åretruntbruk bör därför byggas till Strängstorp/Bie och Strångsjö.  

I samband med att genomfartsleden nu byggts om tycker vi att det är lämpligt att revidera 
kommunens kommunikationsstrategi för att främja kollektivtrafiken i de centrala delarna av 
Katrineholm. Flera gator skulle också kunna stängas av för biltrafik för att främja 
framkomligheten för gående och cyklister. Trots att Drottninggatan idag är skyltad som 
gågata efterlevs trafikreglerna mycket dåligt. Här och på andra håll, där gator görs om och 
anpassas för gående och cyklister (gågator och gåfartsgator), bör en översyn göras för att hitta 
verksamma åtgärder för att påverka efterlevnaden. Detta gäller inte minst de trafikplatser som 
byggts om till ”shared space”.  

För att minska behovet att äga egen bil vill vi att Katrineholms kommun aktivt medverkar till 
en minskning av privatbilismen. Att inte äga en egen bil är ju en mycket bättre miljöåtgärd än 
att byta från en fossildriven bil till en bil som drivs med el. Om det går att dela bil med andra 
frigörs också parkeringsplatser som gör det lättare för kommuninvånare som bor utanför 
centralorten att hitta parkeringsplatser när de besöker centrala Katrineholm.  
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Katrineholm har ett resecentrum för busstrafik i området mellan järnvägen och Stortorget där 
passagerare och fordon blandas, vilket är ett trafiksäkerhetsproblem. Utöver detta förekommer 
privat trafik inom området, vilket ökar riskerna för olyckor. För att få till en säker och hållbar 
trafikmiljö för både bussentreprenörer och kunder anser vi att denna del av resecentrum bör 
byggas om.  

För att säkerställa en långsiktig tillgång till erfarna busschaufförer som sköter trafiken i 
kommunen tycker vi att man i anbudsunderlagen för upphandling av kollektivtrafik ska kräva 
ett övertagande av befintlig personal. Personalen måste kunna koncentrera sig på att utföra sitt 
arbete utan att ständigt oroa sig för att förlora jobbet vid nästa upphandling.  

För att underlätta för kommuninnevånarna i Katrineholm att välja bussen framför egen bil vill 
vi se en översyn av busshållplatserna i kommunen och att åtgärder som väderskydd för 
resenärer som cyklar uppförs där så behövs. En översyn av säkerheten vid respektive hållplats 
behöver också göras. Det senare är viktigt för såväl resenärer som bussförare. 

Vi vill  

• att kommunen i sin trafikstrategin arbetar in förslag där målet är att ännu tydligare 
minska privatbilismen i framför allt de centrala delarna av Katrineholm till förmån för 
gående , cyklister och miljövänlig kollektivtrafik.  

• att majoriteten av alla persontransporter inom kommunen ska ske med gång-, cykel- 
och kollektivtrafik år 2025.  

• att kommunen på olika sätt medverkar till att en eller flera bilpooler etableras i 
Katrineholm för att minska privatbilismen och behovet av parkeringsplaster i de 
centrala delarna av stan.  

• Att kommunen föregår med gott exempel och startar en bilpool med hjälp av de 
fordon som förvaltningarna nyttjar på dagtid, men som inte används på kvällar och 
helger.  

• att kommunen skapar säkrare trafiklösningar vid resecentrum, alternativt flyttar 
resecentrum till området mellan Fabriksgatan och Sparbanken.  

• att Katrineholms kommun skriver in kravet på personalövertagande, meddelarfrihet 
samt krav på kollektivavtal i anbudsunderlaget för kommande trafikavtal.  

• att kommunen i samband med de återkommande upphandlingar som sker aktivt 
medverkar till att kollektivtrafiken i Katrineholm drivs på miljöbästa sätt.  

• att anropsstyrd trafik möjliggörs till platser inom kommunen som idag inte trafikeras 
med annan kollektivtrafik.  

• påbörja projektering av cykelbanor för åretruntbruk till Strängstorp/Bie och Strångsjö i 
samarbete med Trafikverket.  

• att en utvärdering görs för att utröna trafiksäkerhetsaspekterna kontra de negativa 
miljöeffekterna av de farthinder (gupp) som byggts och byggs i kommunen och att 
alternativa trafiksäkerhetslösningar till dessa presenteras.  

• Att allt plastgräs i befintlig trafikmiljö ersätts med växtlighet som kräver begränsat 
underhåll, typ långsamväxande marktäckare, sedum, som också bidrar positivt till den 
biologiska mångfalden och samtidigt på ett naturligt sätt bidrar till att ta upp vatten i 
samband med regn.  

• Att trafikmiljön i kommunen successivt, i samband med att den byggs om av andra 
skäl, anpassas för bättre omhändertagande av dagvatten.  
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Klimatsmart byggande  

”Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer, det byggs nu nästan lika mycket som under 
miljonprogrammets tid. Givet Sveriges befolkningstillväxt och demografi behöver vi bygga 
mycket under en längre tid. Utmaningen ligger i att det som byggs ska vara bra både för 
människorna som bor där och för miljön. Bostäderna måste kunna efterfrågas också av de 
grupper som är ekonomiskt svagare samtidigt som byggandets miljö- och klimatpåverkan 
måste minska. Studier visar att byggprocessen idag släpper ut lika mycket som 
personbilsflottan gör under ett år.”  

(ur avsnittet Mer än 100 procent förnybart i Miljöpartiet de Grönas klimatfärdplan)  

Att styra den fysiska utvecklingen av kommunen är en av politikens viktigaste uppgifter. Var 
och hur byggnation sker påverkar miljö, biologisk mångfald, resmönster, efterfrågan av 
kommunal service mm. God fysisk planering kan begränsa framtida problem. Ett exempel där 
så inte skett är Lövåsens handelsområde, där vi upplever att trafiksituationen är undermålig.  

En annan fråga Miljöpartiet de gröna väckt är hanteringen av dagvatten i kommunen. 
Dagvatten är inte rent, utan behöver renas, t ex genom att det leds till dammar eller 
minireningsverk innan det släpps vidare i naturen. Vi har fått till stånd att en dagvattenpolicy 
har tagits fram, men ytterligare arbete med att fördjupa och förtydliga detta arbete behöver 
göras. Inte minst för att möta effekterna av de klimatförändringar vi redan upplever och som 
förväntas bli värre framöver. Vi är positiva till en våtmark på Djulö gärde, samt det projekt 
som innbär att bygga en tunnel för dagvattnet från Lövåsen/Logistikcentrum till 
Sjukhusparken för att ansluta den till den befintliga tunnel som leder dagvatten ner mot Djulö 
gärde.  

I hela Sverige saknas bostäder. Under senare år har bostadsbyggandet ökat, vilket inte minst 
märks i Katrineholm. Men fler bostäder behöver byggas, och vi tycker att det borde vara 
självklart att allt som byggs nu och framöver ska vara klimatsmart! Tyvärr är det inte så. Här 
har Sveriges kommuner och de kommunala bostadsbolagen ett särskilt ansvar.  

Vi tror att det är viktigt att ta tillvara de kunskaper som finns på området och föreslår därför 
att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram för klimatsmart byggande där det 
framgår vad som ska gälla när kommunen bygger själv, exempelvis genom sina bolag, och 
när man säljer mark till entreprenörer och byggföretag. De styrdokument som finns i 
Katrineholms kommun idag när det gäller byggande är allt för vaga och otydliga. Vi vill 
därför skärpa kraven.  

Vi vill se ett framtida Katrineholm där de hus som byggs är klimatsmarta och byggs med 
beprövade ekologiska byggnadsmaterial som är miljöanpassade och som är 
kretsloppsanpassade och går att återvinna. Vi ser gärna fler hus byggda i trä, men även hus 
byggda med halmbalsteknik. Eftersom uttaget av timmer för byggnation ur svenska skogar 
måste vara långsiktigt hållbart kan halmbalshus, exempelvis slammade med hampabetong 
vara ett bra alternativ för att skapa friska bostäder av förnybart material som inte i onödan tär 
på skogen. 
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Vi vill att man bygger hus med smarta lösningar för uppvärmning som kräver mindre tillförsel 
av energi för att fungera. Vi vill också att hållbara materialval görs, och att klimatsmart 
byggteknik används när man bygger om befintliga objekt.  

Ett annat sätt att bygga klimatsmart är att bygga mer yteffektivt. Generellt bor vi väldigt 
rymligt i Sverige idag, vilket inte är resursbesparande. Därmed inte sagt att människor ska bo 
trångt. Det är viktigt att alla har tillgång till en ändamålsenlig bostad. Att bygga klimatsmart 
och miljövänligt är inte minst viktigt när det gäller utbyggnaden av förskolor och skolor.  

För att skynda på övergången till mer miljövänlig byggnation vill vi avsätta ett lämpligt 
markområde som planläggs med syftet att bjuda in byggföretag, arkitekter, entreprenörer att 
förvärva byggrätter för uppförande av olika typer av klimatsmarta enfamiljs- och 
flerfamiljshus, gärna med stor arkitektonisk variation och med olika upplåtelseformer.  

Vi anser vidare att alla kommunala fastigheterna, där så är möjligt, ska utrustas med 
solpaneler för elproduktion. Det finns många tak som passar för detta ändamål. Vi vill även 
uppföra en eller flera solparker i kommunen på mark som redan är tagen i anspråk. Om 
solcellsparker ska uppföras på åkermark ska detta ske på ett sådant sätt att marken inte 
kontamineras och att anläggningen enkelt kan demonteras för att marken i fråga fullt ut ska 
kunna återtas för produktion av livsmedel. Vi menar också att eventuella uppföranden av 
solcellsparker på åkermark bör göras på sådant sätt att livsmedelsproduktion bör kunna ske 
även under solcellsparkens driftstid, te x genom samodling eller bete.  Eftersom det kan finnas 
behov hos berörda elnätsbolag att uppgradera mottagningskapaciteten för att klara den form 
av inmatningsabonnemang det blir frågan om bör även denna fråga adresseras och lösas.  

För människor med funktionshinder är en god fysiska planering extra viktig. Miljöpartiet de 
Gröna har drivit frågan att Gröna Kulle ska tillgänglighetsanpassas, vilket skett. Men många 
andra offentliga miljöer i kommunen saknar anpassning. Detta skulle redan varit gjort. Vi 
anser att detta arbete bör intensifieras under mandatperioden.  

Fysisk planering handlar även om framkomlighet under vintern. Vi anser att den snöröjning 
som sker, i första hand ska avhjälpa problem för gående och cyklister. Platser som 
busshållplatser, trottoarer vid daghem och skolor och viktiga gång- och cykelstråk ska 
prioriteras och snöröjas först. Vi kallar det jämställd snöröjning.  

Vi vill  

• att solpaneler för elproduktion monteras på alla kommunala byggnader där så är 
möjligt, inklusive de byggnader som ägs av kommunens bolag.  

• vi är positiva till uppförande av större solcellsanläggningar men anser att dessa i första 
hand ska byggas på mark som redan är tagen i anspråk. Vi måste bli mycket bättre på 
att använda sådan mark för elproduktion, och även använda befintliga och nybyggda 
hus där exempelvis fasader och tak kan utgöras av solpaneler.   

• om solcellsparker ska uppföras på åkermark ska detta ske på ett sådant sätt att marken 
inte kontamineras och att anläggningen enkelt kan demonteras för att marken i fråga 
fullt ut ska kunna återtas för produktion av livsmedel. Vi menar också att eventuella 
uppföranden av solcellsparker på åkermark bör göras på sådant sätt att 
livsmedelsproduktion bör kunna ske även under solcellsparkens driftstid, te x genom 
samodling eller bete.   
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• att kommunen i samarbete med berörda elnätsbolag ser över och anpassar 
inmatningskapaciteten för att möjliggöra försäljning av överskottsel.  

• att kommunen upprättar inmatningsabonnemang med berörda elnätsbolag så att 
överskottsel kan sälja till dessa.  

• att kommunen tar fram ett handlingsprogram för klimatsmart byggande där det 
framgår vilka krav som ska gälla - såväl när kommunen själv bygger/bygger om, som 
när kommunen säljer mark till externa entreprenörer och byggföretag - för att vi på 
sikt ska få ett så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms kommun.  

• att handlingsprogrammet för klimatsmart byggande ska utformas på ett sådant sätt att 
det blir ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras för att följa utvecklingen 
på området.  

• att all byggnation som sker i kommunens regi, (inkl de kommunala bolagen) samt på 
mark som kommunen avyttrar till externa entreprenörer omfattas av detta 
handlingsprogram.  

• att kommunen avsätter lämpligt markområde som planläggs med syftet att bjuda in 
byggföretag, arkitekter, entreprenörer att förvärva byggrätter för uppförande av olika 
typer av klimatsmarta enfamiljs- och flerfamiljshus i trä och andra naturmaterial, 
gärna med stor arkitektonisk variation och med olika upplåtelseformer.  

• nybyggnation främst sker på mark som redan är tagen i anspråk 
• att kommunen tar ett policybeslut att förbjuda byggnation på åkermark.  

 

Skola och utbildning  

”Lärarna ska ge eleverna det stöd de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. För att mötet mellan lärare och elev ska fungera behöver skolan tillräckligt 
med resurser. Undervisningen ska utformas utifrån varje elevs unika behov, oavsett om det 
innebär att ge extra utmaningar eller extra stöd, och med möjlighet till individuellt anpassad 
studieteknik. Läraren ska ha rätt att ordinera extra stöd till den elev som behöver det.”  

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)  

Barn är det viktigaste ett samhälle har. Barnen tillbringar en stor del av sin tid inom 
barnomsorg och i skola. De satsningar som görs på förskola och skola är inte bara väl satsade 
pengar – det är också ett tecken på om ett samhälle är framåtsyftande och har framtidstro.  

Miljöpartiet de gröna har ett helhetsperspektiv på barn och ungdomars skoltid, som omfattar 
undervisning med behöriga pedagoger, ett positivt förhållningssätt och bemötande och en god 
arbetsmiljö i form av arbetsro i klassrummet, kreativa och ändamålsenliga lokaler och 
skolgårdar, ekologisk och närodlad mat i skolrestauranger, att skolan är en tobaks-, drog- och 
sockerfri zon, en skola fri från mobbning och med meningsfull ”fri tid”.  

Den värdegrund som Miljöpartiet vill ska råda är en skola för alla. Detta innebär en 
inkluderande skola, där allt ska göras för att alla elever ska få det stöd som de behöver för att 
på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi ser med särskild oro på att 
kunskapen om neuropsykiatriska funktionshinder generellt sett är låg inom grundskolan i 
Katrineholms kommun.  
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Med tanke på att allt fler barn diagnostiseras tycker vi att det är viktigt att denna kunskap 
ökar. Vi vill därför skapa förutsättningar så att kommunens pedagoger ges möjlighet till 
utbildning på området och att skolan i större utsträckning tar hänsyn till dessa barn i sin 
organisatoriska planering. En skola som fungerar för dessa barn och ungdomar, är en skola 
som fungerar bra för alla. Den fysiska utformningen av lokaler ska särskilt beaktas när nya 
skollokaler byggs så de passar barn och unga med olika typer av neuropsykiatriska 
funktionshinder. Vi menar att barn utvecklas i samspel med sin omgivning; omsorg och 
bekräftelse gynnar barnets utveckling. Barnets egna förmågor ska stå i centrum, och därifrån 
kan man bygga ytterligare stöd för barnets fortsatta utveckling.  

Vi ser mycket allvarligt på den våldsutveckling som Katrineholms-Kuriren rapporterat om. 
För att komma tillrätta med den krävs ett antal parallella åtgärder. En viktig del är att fler 
vuxna rör sig på stan på kvällarna. Här gör kvinno- och tjejjouren Miranda ett fantastiskt 
arbete genom att arrangera vandringar med ”trygga vuxna” som återkommande rör sig i de 
olika stadsdelarna i Katrineholm.  

Men fler behöver engagera sig. Det är oerhört viktigt att ungdomar möter trygga vuxna 
som tar deras problem på allvar, som de kan identifiera sig med och som kan vara positiva 
förebilder. 

Men mer måste till, som att på olika sätt fånga upp ungdomar så att de inte dras in i 
kriminalitet och våld. Miljöpartiet har bl a föreslagit satsningar på ökat stöd till barn och 
ungdomar med olika diagnoser. Om fler får hjälp och stöd för att klara skolan minskar också 
risken för utanförskap. Men stödet behöver sättas in i god tid! Allt större skolenheter och 
stundtals bristfälligt studiestöd skapar oro hos såväl elever som föräldrar. En oro som inte kan 
ignoreras.  

Men det är också viktigt med en meningsfull fritid. Idag är det många barn och ungdomar 
som inte har någonstans att ta vägen efter skolan och på kvällarna. Det behövs platser där 
barn och ungdomar kan tillbringa fritiden och där det också finns trygga vuxna förebilder. Vi 
föreslår fler fritidsgårdar i Katrineholms kommun och skulle gärna vilja se en fritidsgård i 
varje kommundel. Men även andra satsningar är viktiga och bör kunna byggas ut, typ 
nattfotboll och Lyckliga gatorna.  

Vi tror som sagt att en viktig del av lösningen är att fler vuxna är synliga på stan på kvällarna 
och engagerar sig i till exempel nattvandring. Det är dock viktigt att det här sker i organiserad 
form och i kontakt med kommunens säkerhetspersonal och polisen. Kriminalitet och våld 
skapar av naturliga skäl starka känslor och måste mötas seriöst och strukturerat och får inte 
leda till att medborgargarden bildas.  

Sammantaget bidrar de åtgärder vi här pekar på till den sociala trygghet som är en 
förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst den genomgripande 
klimat- och miljömässiga omställning av samhället som vi står inför.  

Skolan måste aktivt arbeta med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. Speciellt bör de nyanländas situation uppmärksammas. De 
satsningar som görs idag kommer i framtiden ge goda resultat både för de enskilda eleverna 
och för samhället.  
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Vi vill  

• ha små barngrupper i barnomsorgen och öka antalet vuxna i verksamheten.  
• gärna se olika alternativ och pedagogiska inriktningar i barnomsorgen, t.ex. 

familjedaghem och föräldrakooperativ, Montessori och ur- och skur.  
• att kultur ska vara en naturlig del i barnomsorgen och skolan, och att det inom 

grundskola och gymnasium finns ett nära samarbete med kulturskolan.  
• att kulturskolan i Katrineholms kommun blir avgiftsfri. 
• att barn ska ha vardaglig kontakt med naturen för att utveckla en förståelse för och 

kunskap om biologisk mångfald, naturens kretslopp, djur och växters ekosystem.  
• att lärarna ges tid och möjlighet att vara till för elever, vilket innebär mer resurser, mer 

tid för eleverna och mindre administrativa uppgifter.  
• att rektor och skolledning ska ha goda kunskaper om neuropsykiatriska 

funktionshinder  
• att man gör en generell satsning på att höja kunskapen om neuropsykiatriska 

funktionshinder bland personalen i grundskolan.  
• att en generell satsning görs för att anpassa grundskolan så att barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionshinder känner att de blir sedda och förstådda i sin lärmiljö. 
Detta ska särskilt beaktas när nya skollokaler byggs.  

• att elevhälsan stärks för att kunna stötta elever som mår dåligt. 
• att skolan tar stort ansvar när det gäller arbetet med de sju diskrimineringsgrunderna – 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

• att alla barn, som är berättigade till modersmålsundervisning ska få detta och att alla 
nyanlända elever ska garanteras studiehandledning på modersmålet.  

• behålla och utveckla skolorna på landsbygden.  
• se en fortsatt utveckling av samtliga skolgårdar både på kommunala skolor och 

friskolor. Bort från asfalt till mer lugna, gröna och stimulerande miljöer, som 
inspirerar till roligare och mer fantasifull utelek och dessutom ger en mångsidig 
undervisningsmiljö.  

• att skolan tar ett speciellt ansvar att motverka rasism och främlingsfientlighet.  
• att varje skola ska ha ett utomhusklassrum  
• att kommunen bidrar till att skapa fler träffpunkter och fritidsgårdar i de olika 

kommundelarna där ungdomar kan träffas efter skola, på kvällar och helger och där 
det finns trygga vuxna närvarande att prata med.  

• att föreningar och frivilliga verksamheter i kommunen får möjlighet att vara med och 
driva och utveckla dessa träffpunkter och fritidsgårdar  

• starta fler fritidsgårdar i kommunen, till att börja med två stycken, en i centrala 
Katrineholm eller på Norr och en i Nävertorp. 
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Kultur och kreativitet  

”I det som vi i dag kallar Sverige har det alltid rymts många olika kulturer, och det gör det 
också än i dag. Det är en av våra styrkor. I en och samma individ finns alltid spår av flera 
kulturella referenser. När makthavare i Sverige eller i andra länder har strävat efter kulturell 
enhetlighet så har det lett till motsättningar och övergrepp. Det finns politiska rörelser i 
Europa som dömer ut idén om mångkultur som misslyckad. Men det är genomdrivandet av 
monokulturen som gång på gång när den har provats i historien har misslyckats.”  

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)  

En ort med ett rikt kulturliv och en kreativ kulturell miljö är en värdefull tillgång för dess 
invånare, och för hälsa och välbefinnande. Finns det ett välutvecklat kulturliv trivs människor, 
vilket leder till att fler väljer att besöka och etablera sig på orten.  

Miljöpartiet de gröna vill att kommunen tar tillvara de kunskaper som lokala, professionella 
kulturutövare har och att man ser dessa som en resurs och en tillgång. Miljöpartiet de gröna 
vill satsa på kulturen!  

Musik  
Musiklivet i Katrineholms kommun är väl utvecklat med lokala artister, musikkår, storband, 
körer, vissällskap m.m. Vi har också flera fina musikscener, bl a Musikens Hus.  
Miljöpartiet vill värna musiklivet och stödja den fortsatta verksamheten. Vi stödjer också 
Kulturskolans verksamhet och dess satsning på barn och unga där ungdomar tidigt ges 
möjlighet till såväl soloframträdanden och deltagande i ensembler, musikaler mm. Vi anser att 
Kulturskolan ska vara avgiftsfri.  
 
Vi ser också mycket positivt på den musikverksamhet som bedrivs på Ungkulturhuset 
Perrongen. Det är också en verksamhet som har betydelse för integrationen i kommunen.  
 
 
Teater och dans  
Även för teater- och dansintresserade finns det möjligheter att både som utövare och åskådare 
att ta del av ett rikt utbud. Miljöpartiet vill värna om den teater- och dansverksamhet som 
finns idag och välkomnar och stödjer etablerandet av fria teatergrupper.  
 
Kommunen saknar en scen för att kunna ta emot medelstora turnerande teateruppsättningar. 
Detta vill vi förändra genom en anpassning av Tallåsskolans aula. Scenen i Ungdomens 
kulturhus Perrongen används flitigt och vi ser på detta med tillfredsställelse.  
 

Konst och hantverk  
Katrineholm har ett stort antal yrkesverksamma konstnärer, vilket är berikande för kulturlivet 
i kommunen. I Konsthallen i Kulturhuset Ängeln bedrivs en spännande 
utställningsverksamhet. Miljöpartiet de gröna har tidigare föreslagit att det etableras ett 
Bildkonstens hus i Katrineholm. I och med att KIKK etablerade sitt galleri i Magasinet kan 
man säga att det finns en början till detta. Dock saknas en grafisk verkstad, samt lämpliga 
ateljélokaler i kommunen. Miljöpartiet har föreslagit att Södra skolan skulle kunna byggas om 
till föreningslokaler, ateljerer och bostäder när den inte längre används som skola.  
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Vi vill undersöka möjligheten att skapa ändamålsenliga ateljéer och verkstäder, där hyran 
skulle kunna subventioneras genom avtal om öppen verkstad, barn- och ungdomsverksamhet, 
m.m.  

Litteratur  
Läsande berikar. Det är särskilt viktigt att barn och unga finner vägar till litteraturen. Att läsa 
ger inte bara en bättre språkförståelse, det stimulerar också fantasin, ger inblick i andra 
människors syn på livet, skapar empati och ger en stunds koncentrerad avskildhet i ett 
samhälle med allt högre krav och tempo. Att på olika sätt stimulera läsande är därför en viktig 
uppgift. För den litterärt intresserade är kommunens bibliotek Ängeln en värdefull tillgång, en 
naturlig samlingsplats med ett rikt medieutbud och varierad programverksamhet. Vi ser 
positivt på att öppettiderna i Ängeln ökat med Meröppet. Ängeln är ett av Katrineholms 
vardagsrum och vi tycker att det är viktigt att på detta sätt kunna erbjuda fler att ta del av det 
utbud av litteratur, tidningar och tidskrifter som finns i huset.  

 
Turistbyrån  
Turistbyrån drivs i samarbete med det lokala näringslivet. Detta får dock inte innebära att 
mindre verksamheter som lokala konstutställningar och verksamheter i föreningslivet inte 
marknadsförs. Det är viktiga ingredienser i den bild av Katrineholm vi vill ge besökare som 
kommer till kommunen.  
 

Fogelstad – ett arv att visa upp  
På Fogelstad skedde något stort under 1920-talet när en medborgarskola av och för kvinnor 
startade. Många kvinnor, både kända som Moa Martinsson och Siri Derkert och okända fick 
här en utbildning, som annars bara var förbehållen männen. ”Jag kom till Fogelstad som ett 
ingenting – och cyklade därifrån som en människa” lär en kursdeltagare ha sagt om 
verksamheten. Miljöpartiet anser att Katrineholm stolt ska visa att det var i vår kommun allt 
detta föregångsarbete skedde.  
 
Det är positivt att verksamheten på Fogelstad uppmärksammats med konstverket ”Eka” 
utanför Ängeln och att kommunen bidragit till att finansiera statyn "Elin Wägner håller tal" i 
Lilla Ulfåsas trädgård på Fogelstad. Men vi vill att de tankar och idéer som 
Fogelstadkvinnorna stod för får ökad spridning. Detta är inte minst viktigt med tanke på det 
samhällsklimat som råder idag.  
 
Vi ser gärna att kommunen på olika sätt och i olika sammanhang lyfter fram det arbete som 
Fogelstadkvinnorna utförde under de år verksamheten bedrevs. Vi ser mycket positivt på de 
olika initiativ som föreningar och enskilda tar för att stärka och utveckla Fogelstadandan. 

Vi vill  

• att kulturskolan i Katrineholm blir avgiftsfri. Detta är särskilt viktigt i en tid när 
många familjer får det extra svårt att få ekonomin att gå ihop.  

• särskilt prioritera barn och ungdomar när det gäller inköp av media på såväl svenska 
som på andra språk.  

• undersöka möjligheterna att etablera en grafisk verkstad i kommunen.  
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• undersöka möjligheterna att ordna lämpliga verkstäder och ateljéer för skapande 
verksamhet i kommunen, gärna i Södra skolan när verksamheten där flyttar till nya 
Järvenskolan. 

• göra kulturen till en tydligare profilfråga för kommunen.  
• att kommunen ska ta tillvara den resurs som de professionella kulturutövarna utgör.  
• att Tallåsskolans aula anpassas så att scenen kan ta emot medelstora 

teateruppsättningar.  
• fortsätta att utveckla Ungkulturhuset Perrongen i Lokstallarna som ett kulturellt 

centrum för ungdomar och kulturföreningar. Vi ser skateparken som en mycket lyckad 
utveckling av området.  

• att all verksamhet av intresse för turismen i kommunen får möjlighet att synas i de 
olika samarbeten kommunen väljer att ingå med detta syfte.  

• att kommunen bidrar med att lyfta och utveckla arvet efter medborgarskolan Fogelstad 
på olika sätt. 

 

Foto: Nicklas Adamsson 

Idrott och fritid  

För många människor i Sverige är i dag tiden den största bristvaran. Många som har blivit 
rikare på pengar, har samtidigt blivit fattigare på tid. Att kunna ta ut en större del av 
välstånd, till exempel löneökningar, som kortare arbetstid ska därför underlättas. Ett ökat 
fokus på livskvalitet som politiskt mål förtar inte behovet av att värna och förbättra de 
materiella villkoren för människor som har det svårt både i vårt eget land och andra länder. 
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Dessa strävanden kan gå hand i hand genom en politik för jämnare fördelning av människors 
konsumtionsmöjligheter, både nationellt och internationellt.  

(ur avsnittet Välfärden i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)  

Friluftsliv och idrott har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Människan 
har ett grundläggande behov av både fysisk aktivitet och naturkontakt. Det är därför viktigt att 
kommunen på olika sätt stimulerar och skapar möjligheter för att kunna erbjuda människor 
förutsättningar för en rik fritid.  

Detta behöver dock inte vara liktydligt med att allt är färdigtänkt och tillrättalagt. Vi mår alla 
bra av att använda vår egen fantasi och skapa aktiviteter på egen hand. Här ger närhet till 
skyddade stadsnära skogar och naturområden oanade möjligheter till lek, äventyr och 
rekreation. 

Vi vill  

• värna de rekreationsområden som finns i kommunen. 
• att det vid planering av bostadsområden ska finnas grönytor i närområdet och att 

utformningen ska ske så att det stimulerar till fysisk aktivitet och spontanidrott.  
• att idrottsrörelsen i kommunen förmår behålla sin karaktär av bred demokratisk 

folkrörelse där alla kan samlas och umgås på lika villkor. Fysisk rörelse är en viktig 
del för att skapa en god hälsa och välbefinnande för människor.  

• att medel, som kommer idrotten till del, ska fördelas jämnt mellan könen, likaså ska 
träningstider fördelas jämlikt.  

• att kommunens resurser i första hand ska kanaliseras till barn-, ungdoms- och 
breddidrotten. Till breddidrotten räknar vi också parasport.  

• bidra till att parasport blir en integrerad del av idrottslivet i Katrineholm.  
• att de ideella organisationerna får fortsätta sitt viktiga demokratiska arbete med att 

skapa mötesplatser där folk samlas och umgås på lika villkor.  
• också att föreningslivet ska få möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att skapa 

stimulerande, trygga och säkra miljöer för barn och ungdomar att vistas i på olika håll 
i kommunen.  

• att barn och ungdomar ska ges ökade möjligheter till delaktighet och inflytande i 
samhället och ha en aktiv fritid.  

• att alla lekplatser som uppförs och renoveras anpassas och görs tillgängliga för barn 
med funktionsvariationer och för barn och föräldrar som behöver tekniska hjälpmedel 
för att ta sig fram. 

 

När vi blir äldre  

”Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. 
Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. Många äldre är friska allt längre vilket är en stor 
samhällsresurs. Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, till 
exempel som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre. Inom frivilligsektorn och 
föreningslivet gör många äldre stora insatser. Alla äldre är dock inte friska och många 
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behöver tilltagande hjälp. Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår 
från de äldres individuella behov.”  

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)  

Vi människor är sociala varelser och det förändras inte när vi blir äldre. Många människor blir 
oroliga och otrygga när krafterna sviker. För att de ska kunna behålla ett värdigt liv krävs 
flera olika insatser. Samtidigt som antalet ”äldre äldre” ökar får många funktionsnedsättningar 
till följd av stroke och demens och kan behöva vårdboende med hjälp dygnet runt. Andra, 
fortfarande någorlunda friska, men som lider av ensamheten då många vänner hunnit gå bort, 
behöver ett trygghetsboende där gemensamma ytor, som man delar med grannar, underlättar 
det sociala livet.  

Eftersom många som har ett annat modersmål och har lärt sig svenska i vuxen ålder tappar det 
nya språket när de bli äldre är det viktigt att ta vara på den språkliga kompetens som finns 
bland medarbetarna i kommunen. Det bör ses som en särskild kompetens om man talar 
ytterligare språk utöver svenska och kanske engelska. Medarbetare som pratar språk som 
kanske inte är så vanligt förekommande i Katrineholm, men där det finns brukare med samma 
språkliga bakgrund bör kunna ges särskilda arbetsuppgifter när det gäller att skapa t ex sociala 
aktiviteter för de brukare i kommunen som talar samma modersmål och som kanske glömt 
eller har svårt att tala eller förstå svenska. Här kan även människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden göra betydelsefulla insatser.  

Miljöpartiet välkomnar alternativa driftsformer inom vård och omsorg, som exempelvis 
kooperativa och privata initiativ men anser att den största delen av eventuell vinst ska 
återinvesteras i verksamheten.  

Vi tycker att personalen och de professionella insatser som görs är oerhört viktiga. Likaså är 
det arbete och det stöd som anhöriga bidrar med mycket viktigt. Därför är det positivt att 
anhörigstödet utvecklats i Katrineholm. Vi stödjer också arbetet med ett hälsofrämjande 
förhållningssätt inom vård och omsorg.  

Flera kommuner erbjuder gratis broddar till sina kommuninnevånare som är 65 år eller äldre. 
Vi i Miljöpartiet de gröna tycker att detta är ett efterföljansvärt initiativ. Broddar på skorna 
ger en helt annan stabilitet och säkerhet på vintervägar. Färre skador sparar inte bara lidande, 
utan även pengar inom sjukvård och äldreomsorg.  

Vi vill  

• ge KFAB i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om delar av Södra skolan till ett 
kollektivboende med gott om gemensamma ytor för social samvaro. 

• att valfriheten ökar genom att kommunen anpassar delar av sitt bostadsbestånd och 
stimulerar privata aktörer att anpassa boendet med t ex hissar, så att fler kan klara sig 
bättre i vardagslivet.  

• att dagverksamheten för hemmaboende äldre utvecklas på olika sätt för att motverka 
ensamhet och isolering.  

• arbeta för att höja personaltätheten på kommunens vårdboenden och inom 
hemtjänsten.  
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• förbättra kontinuiteten och öka tryggheten i hemtjänsten genom bättre planering för att 
den som är i behov av hjälp i så stor utsträckning som möjligt ska få besök av personal 
man känner igen.  

• att utbildning och bra handledning ges till personal som arbetar inom vård och 
omsorg.  

• att det finns personal inom äldrevården som kan tala flera språk så att även boende 
med andra modersmål än svenska kan ges god omvårdnad.  

• att språkkunskaper utöver ex vis engelska ska ses som en merit i samband med att 
rekrytering görs inom äldreomsorgen. 

• att de så kallade delade turerna, det vill säga att man arbetar på morgonen och kvällen 
med ledighet mitt på dagen, upphör.  

• att Katrineholms kommun erbjuder sina äldre innevånare gratis broddar.  
• utöka möjligheterna att låta djur vara en naturlig del av vården.  

 

Jämställdhet  

”För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet måste 
alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det 
arbete hen önskar utan att samhällsstrukturer hindrar. Socioekonomisk bakgrund, 
könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder 
ska aldrig vara hinder för att människor ska kunna utvecklas.”  

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)  

Jämställdhet är ett centralt politiskt område – och en angelägenhet för såväl kvinnor som män 
och för alla som inte vill inordna sig i traditionella könsmönster. Det är en fråga som påverkar 
våra villkor och möjligheter till ett bra liv, som sätter spår hos oss som individer, i vår familj, 
i vårt arbete och i samhället i stort. Jämställdhet är en förutsättning för att utvecklas utifrån 
egna förutsättningar – som förälder, i yrkeslivet, som medborgare, som människa. Det är lika 
viktigt för alla, inte minst om man ha någon form av fysiskt eller psykiskt funktionshinder 
eller omfattas av LSS. Vi är alla människor, och vi är alla lika mycket värda. 

Alla människor oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och 
möjligheter. LSS-lagen ska vara tydlig så att människor får det stöd de behöver och har rätt 
till. Alla individer är olika och samhället ska inte bara vara utformat för dom som utgör 
normen. Vi vill förbättra förutsättningar för sociala företag. De som saknar arbetsförmåga ska 
ändå få ekonomiskt stöd som går att leva på. Att öka kompetensen hos alla som i sitt arbete 
möter personer med psykiska, fysiska och neuropsykiatriska diagnoser (NPF) är mycket 
viktigt. Alla förtjänar att kunna delta fullt ut i samhället utifrån sina egna förutsättningar. Det 
är så vi på allvar skapar ett inkluderande och socialt hållbart Katrineholm.  

Idag påverkas barn och unga av en extremt utseendefixerad reklam som ofta visar upp 
stereotypa könsidentiteter. Utseendefixeringen har gått ner i åldrarna. Många unga klarar inte 
kraven, utan vänder sin frustration inåt och drabbas av ätstörningar eller självskadebeteende. 
Skolan måste få verktyg att hantera dessa förväntningar genom en analyserande genusbaserad 
undervisning.  
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Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om kontroll och begränsningar av en persons 
handlingsutrymme, rätt till sin kropp eller rätt att själv välja partner. Detta kan vi inte 
acceptera. Därför är det viktigt att utöka arbetet med att förebygga hedersnormer, bl a genom 
att utbilda personal inom t ex skola och socialtjänst om hedersrelaterat våld och förtryck så att 
de som drabbats eller riskerar att drabbas kan få hjälp.  

Relationsvåld är oacceptabelt. De kvinnor och män som utsätts för fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld ska få all den hjälp de behöver av samhället. Men det är också viktigt att de 
personer som utövar våld mot sin partner erbjuds hjälp. Barn som brottsoffer i familjer där 
relationsvåld förekommer ska särskilt uppmärksammas och ska få den hjälp och det stöd som 
behövs.  

Vi ser #metoo-kampanjen som i bransch efter bransch under hösten 2017 uppmärksammade 
mäns sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor som en mycket viktig signal på att vi 
måste våga prata öppet om de missförhållanden och den skeva kvinnosyn som råder i 
samhället. Det räcker inte att upprätta policydokument och tro att man därmed har löst 
problemen. #metoo är exempel på motsatsen. Vi måste våga prata med varandra om det som 
är svårt och som inte fungerar, våga stötta varandra när någon utsätts för kränkande beteende 
och våga säga ifrån i de sammanhang där man pratar nedlåtande om varandra.  

Här har vi som politiker ett särskilt ansvar. Det är heller inte OK att förtroendevalda beter sig 
på ett sätt mot varandra som vi inte skulle acceptera någon annanstans i samhället. Tyvärr går 
många politiska företrädare ofta över gränsen och är nedlåtande mot sina politiska 
motståndare, vilket inte är OK. Det är en sak att ha olika åsikter i sakfrågor, men som 
företrädare för det offentliga samhället ska vi föregå med gott exempel i vårt bemötande av 
varandra!  

Vi vill  

• att kvinno- och mansjourer ska ses som mycket viktiga samhälleliga resurser, och som 
oavsett om de drivs i offentlig regi eller i föreningsform ska ges tillräckligt 
ekonomiskt stöd för att på ett bra sätt kunna bedriva sitt arbete.  

• att könsuppdelad statistik och uppföljning av kommunens verksamheter ska finnas 
inom alla verksamhetsområden för att tydliggöra hur resurserna i kommunen fördelas.  

• att lönesättningen i kommunen ska utvecklas så att traditionella kvinnoyrken 
uppvärderas lönemässigt.  

• att kommunen arbetar mer aktivt för att motverka mobbing och trakasserier inom de 
egna verksamheterna.  

• att kommunen arbetar mer aktivt för att behålla sin personal och noggrant utreder och 
på ett positivt sätt motverka de höga sjukskrivningstalen. 

• att kommunen på olika sätt stöttar ideell verksamhet som arbetar för ökad tolerans och 
respekt människor emellan.  

• att skolan får ökade resurser att arbeta pedagogiskt med jämställdhet och mot 
diskriminering.  

• utbilda personal inom t ex skola och socialtjänst om hedersrelaterat våld och förtryck 
så att de som drabbats eller riskerar att drabbas kan få hjälp.  
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Mångkultur och solidaritet  

”Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, 
och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på 
människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. 
Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde 
vara en mänsklig rättighet.”  

(ur avsnittet Världen i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)  

För oss i Miljöpartiet de gröna är solidaritetsbegreppet viktigt. Det handlar bl a om hur vi ser 
på och bemöter varandra. När det gäller solidaritet med världens människor handlar det både 
om vad vi kan göra för människor som har det svårt runt om i världen, men också om hur vi 
bemöter människor som kommer till oss för att söka skydd och hjälp. Det är mycket oroande 
att främlingsfientliga och rasistiska strömningar vuxit sig allt starkare under senare år och 
tagit plats i demokratiska församlingar i såväl Sverige som i Europa och i övriga världen. 
Miljöpartiet de gröna är en tydlig motkraft mot dessa strömningar.  

Vi anser att internationell solidaritet handlar om empati för människor i krig och nöd och en 
insikt om att ingen lämnar sitt land om situationen inte så kräver. Vi får inte glömma att 
många svenskar lämnade Sverige för bl a USA under 1800-talet, eftersom nöden då var stor 
här i Sverige. För oss handlar en generös migrationspolitik om mänsklig värdighet. Vi tror på 
ett öppet samhälle som växer och utvecklas när människor från olika håll i världen kommer 
och slår sig ner, och insikt om att ett samhälle som sluter sig stagnerar och går en mörk 
framtid till mötes.  

I Katrineholm har vi många nya svenskar. Vi vill arbeta för att de ska etablera sig i samhället 
och i politiken så att demokratin utvecklas genom att alla grupper i samhället finns 
representerade. Vi behöver flera mötesplatser där gamla och nya svenskar kan träffas och 
umgås för att skapa ett öppnare och mer välkomnande samhälle. Vi måste göra vad vi kan för 
att skapa flera arbetstillfällen i Katrineholm. Dagens nysvenskar ska ses som en tillgång i 
samhället och inte en belastning.  

Vi tror att det finns en mycket positiv kraft i att människor med olika bakgrund engagerar sig 
för att stötta barn och ungdomar som dragits in i, eller är på väg in i, kriminalitet och 
missbruk. Vi vill starta en verksamhet där människor över alla kulturella gränser samarbetar 
för att befolka Katrineholms centrum både på dagtid och på kvällarna. Vi ser gärna att 
verksamheten får en fysisk lokal i centrala Katrineholm där det också går att arbeta med olika 
typer av verksamheter riktade till barn och ungdomar. Det senare skulle kunna bli den 
träffpunkt som saknas i centrala Katrineholm. 

Miljöpartiet anser att kommunen ska lyfta fram de positiva aspekterna av migrationen och 
sprida information om modersmålets betydelse. Rasism i alla dess former och i alla forum 
måste bekämpas. Miljöpartiet de gröna vill ha en varm och välkomnande framtid, inte en kall 
och fördomsfull.  
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Vi vill  

• att kommunen även fortsättningsvis ska teckna avtal med migrationsverket om platser 
för flyktingmottagande.  

• att kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.  
• särskilt stärka invandrarkvinnorna i sin roll som kulturförmedlare och verka för ett 

jämställt samhälle där kvinnornas kompetens tas tillvara.  
• motverka all form av diskriminering och främlingsfientlighet.  
• verka för jämställdhet i hemmet, yrkeslivet och samhället i övrigt.  
• öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.  
• arbeta för ett mångkulturellt samhälle där allas kompetens tas till vara.  
• underlätta integreringen i det svenska samhället och motverka fördomar mellan 

svenskar och nysvenskar samt mellan olika nysvenska grupper.  
• Vi vill starta en verksamhet i centrala Katrineholm där människor över kulturella och 

etniska gränser samarbetar för att stötta barn och ungdomar som dragits in i, eller är på 
väg in i, kriminalitet och missbruk.  

Social utsatthet  

”En trygg barndom med 
goda möjligheter till lek ska 
vara en rättighet för alla. 
Barn är aktiva medskapare 
av samhället och ska inte 
ses som passiva mottagare 
av det samhälle som vuxna 
skapar åt dem. Samhället 
ska vara anpassat till olika 
familjekonstellationer. En 
familj bygger på kärlek, 
trygghet och respekt, inte på 
föreställningar om hur en 
familj ska vara.  

 

      Foto: Nicklas Adamsson 

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan. 
Barn i familjer i ekonomisk utsatthet har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Det 
behövs en politik som ger ökade resurser till de sämst ställda familjerna för att ge alla barn 
trygghet och minska klyftorna i Sverige. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.  

Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller 
psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller 
sexuella övergrepp.”  

(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)  
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I Katrineholm finns en god beredskap för att hjälpa människor som av olika skäl hamnar i 
svårigheter. Det kan gälla familjerelationer som inte fungerar, relationer med våld och/eller 
drogproblem. Många barn och ungdomar från socialt utsatta miljöer får en sämre start i livet 
än andra barn, vilket måste motverkas på alla sätt. Dessa barn behöver mycket stöd tidigt i 
livet. Sett ur ett mänskligt perspektiv är detta viktigt, men även ur ett ekonomiskt perspektiv 
är rätt satsade resurser en samhällsvinst. I ekonomiskt kärva tider får besparingar inte ske på 
denna grupp.  

Under många år har majoriteten förnekat att det finns hemlöshet i Katrineholms kommun. 
Något som bl a Miljöpartiet kritiserat. Vi ser dock att det nu finns en annan attityd när det 
gäller stöd och hjälp till hemlösa. Detta tycker vi är positivt. Vi ser det också som självklart 
att kommunen bistår de ideella krafter som arbetar för att på olika sätt hjälpa hemlösa i 
Katrineholm. Vi vill även att kommunen öppnar ett härbärge för hemlösa i centrala 
Katrineholm i samarbete med organisationer som har god erfarenhet av den typen av 
verksamhet från andra kommuner.  

Socialtjänsten måste ges tillräckliga resurser som också möjliggör samarbete med samhällets 
övriga myndigheter, vård och stödfunktioner. Tillräckliga resurser för de utredande 
funktionerna inom socialtjänsten ser vi som mycket viktiga.  

Alla verksamheter inom socialtjänsten skall vara oberoende av trosuppfattning, HBTQ- 
tillhörighet och ses i ett genusperspektiv. 

 

Vi vill  

• att socialt utsatta barns och ungdomars situation särskilt uppmärksammas.  
• att ökade resurser ges till arbetet med att förebygga missbruksproblem och psykisk 

ohälsa bland barn och ungdomar.  
• att det sker ett effektivt arbete för att förebygga hemlöshet och se till att eget boende 

kan ordnas när så behövs.  
• införa konceptet ”bostad först” i Katrineholm för att snabbare kunna hjälpa människor 

som är hemlösa att få en bostad.  
• Att kommunen tar initiativ till kontakter med organisationer med erfarenhet av att 

arbeta för att motverka hemlöshet för att öppna ett centralt beläget härbärge i 
Katrineholm.  

• Att människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden får chans och möjlighet att 
känna sig behövda genom att deras kunskaper på olika sätt tas till vara inom den 
kommunala verksamheten. 

• att barns situation särskilt skall beaktas då risk för vräkning föreligger.  
• att all utredning och behandling tar hänsyn till mångfalden i trosuppfattningar, HBTQ- 

tillhörighet och ses i ett genusperspektiv. 
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Levande landsbygd  

”Oavsett om du bor på landsbygd, mitt i en storstad eller i en förort ska det finnas tillgång till 
service, utbildning, arbetstillfällen och möjlighet att bygga ett gott liv. Företag ska ha bra 
förutsättningar att verka i hela landet. Hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och 
digitaliseringen ska användas för att utveckla levande landsbygder och ett smart, grönt 
samhälle.”  

(ur Miljöpartiet de grönas valmanifest 2018)  

Många människor vill skapa sig ett fungerande liv på landsbygden, bo nära naturen, leva mer 
resurssnålt och låta barnen växa upp i en trygg miljö. Vi tycker att det är viktigt att på olika 
sätt medverka till att människor kan leva ett gott liv oavsett om man väljer att bo i stan eller 
på landsbygden.  

De förslag vi har för att skapa ett hållbart Katrineholm gäller inte bara tätorterna, utan hela 
kommunen. Vi tycker det är viktigt att människor, oavsett om de är bosatta i centrala 
Katrineholm, i någon av kommunens mindre tätorter eller på ren landsbygd känner att de får 
del av de olika satsningar som görs med gemensamma skattemedel.  

Vi vill  

• på olika sätt utveckla de mindre tätorterna i Katrineholms kommun för att skapa goda 
förutsättningar för människor att etablera sig och bo kvar.  

• säkra en barnvänlig samhällsplanering. Barn ska kunna cykla säkert till och från 
skolan, få skolskjuts när avstånden motiverar detta och ha nära till oförstörd natur och 
ha god möjlighet till kreativ lek.  

• att den kommunala närvaron på landsbygden stärks på olika sätt så att människor som 
väljer att bosätta sig i någon av kommunens mindre tätorter eller på ren landsbygd 
känner att den kommunala servicen även gynnar dem.  

• att man vid planerad nybyggnation på landsbygden inte tar jordbruksmark i anspråk.  
• verka för god kollektivtrafik på landsbygden så att det inte ska vara ett krav att ha 

egen bil för att kunna bo utanför tätorten.  
• Verkar för att skapa säkra trafikmiljöer som gör att barn och ungdomar kan ta sig till 

och från skolan på ett tryggt sätt och att deras föräldrar kan cykelpendla till sina 
arbeten inne i Katrineholm eller till resecentrum. 
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Särskilda satsningar och uppdrag i 
Miljöpartiets budget  

 

Foto: Nicklas Adamsson 

Som framgår i texten ovan vill vi göra ett antal särskilda satsningar i vårt förslag till budget 
för 2023 med plan för 2024-2025. Dessa är främst inriktade på att stärka kommunens klimat- 
och miljöarbete och till att stärka den sociala hållbarheten i kommunen, något som är 
nödvändigt i arbetet för att klara den omställning av Katrineholm som måste genomföras för 
att möta de klimatförändringar vi ser framför oss.  

Bildningsnämnden 

Vi stärker Bildningsnämnden med 10 miljoner kronor utöver majoritetens budget. Dessa 
pengar ska gå till att stärka elevhälsans arbete med elever med särskilda behov, till 
utbildningsinsatser i skolan rörande neuropsykiatriska funktionshinder NPF, till att bibehålla 
personalresurser i skolan och till en avgiftsfri kulturskola. Pengarna ska även gå till att starta 
upp två fritidsgårdar, en i centrala Katrineholm, alternativt på Norr samt en i Nävertorp. 
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Idag är det många barn och ungdomar som inte har någonstans att ta vägen efter skolan, på 
kvällar och på helger. Därför behövs fler platser där de kan tillbringa fritiden och där det 
också finns trygga vuxna förebilder. Vi har tidigare föreslagit fler fritidsgårdar i Katrineholms 
kommun och skulle gärna vilja se en fritidsgård i varje kommundel. Vi tror att behovet i 
dagsläget är störst i de stadsdelar vi anger ovan, men vi vill ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda lämpliga lokaliseringar. 

 

Kommunstyrelsen 

Familjecentral på Norr med utökat uppdrag 
För oss i Miljöpartiet är förebyggande arbete viktigt för att motverka ohälsa och lägga 
grunden för goda vanor. Ett gott exempel på sådan verksamhet är familjecentraler som drivs i 
samarbete mellan kommunen och regionen och där det finns öppen förskola, samlade 
vårdkontakter som exempelvis barnmorska, MVC, BVC och Folktandvård, men även 
möjligheter att få kontakt med socialförvaltningen för hjälp och stöd.  
 
Stadsdelen Norr i Katrineholm är ett av landets barntätaste områden (på 17:de plats i Sverige 
enligt Katrineholms-Kuriren). Med tanke på detta och med tanke på hur väl satsningen på 
Familjecentral Nävertorp fallit ut vill vi ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en 
familjecentral på Norr.  
 
Vi vill att denna familjecentral utöver gängse verksamhet som exemplifieras ovan även 
innehåller språkcafé och biblioteksverksamhet och ser gärna att verksamheten utvecklas 
ytterligare för att kunna vara ett verkligt nav och kunskapscentrum för föräldrar. Eftersom 
majoriteten föreslagit att en satsning på familjecentral på Norr ska utredas för att kunna ingå i 
övergripande plan med budget 2024-2026 ansluter vi oss till detta förslag. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

För att ge samhällsbyggnadsfrågorna större utrymme och förstärka den demokratiska 
processen kring dessa frågor vill vi skapa en Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd genom att 
Bygg- och miljönämnden får ett utökat åtagande och ansvar. Pengar till detta flyttas från 
kommunstyrelsen. Eftersom Bygg- och miljönämnden övergår till att bli del av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden räknar vi med att kostnaderna för politiskt förtroendevalda är de 
samma.  

Klimatanpassningsstrateg och klimatanpassningsråd 
Vi flyttar 1250 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande och lägger istället 
dessa på Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för permanent rekrytering av en 
klimatanpassningsstrateg och etablering och uppbyggnad av ett klimatanpassningsråd. Denna 
satsning görs såväl 2023, som 2024 och 2025. 
 
Omställningsfond 
För att ge klimat- och miljöarbetet i Katrineholms kommun rejäla muskler vill vi skapa en 
omställningsfond som på olika sätt ska bidra till att finansiera de åtgärder som behöver 
genomföras för att kommunen ska komma igång med det omställningsarbete som ligger 
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framför oss. Vi anser att Katrineholm som kommun behöver agera mer framsynt för att kunna 
möta de utmaningar vi ser komma.  

Fonden bör kopplas till det arbete som är tänkt att äga rum i klimatanpassningsrådet. Fonden 
ska dels användas för att finansiera de åtgärder som finns med i det handlingsprogram för 
omställning som klimatanpassningsrådet föreslås ta fram. Men också för att finansiera eller 
delfinansiera andra klimatanpassningsprojekt. Vi avsätter 30 miljoner kronor för att skapa 
denna fond. Pengarna tas från tillväxtfrämjande medel.  

Pollineringsplan och pollineringskalender 
Vi flyttar 500 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande och lägger istället 
dessa på Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som i samarbete med Service- och 
Tekniknämnden får i uppdrag att ta fram en pollineringsplan och en planteringskalender samt 
informationsmaterial om kommunens klimatanpassningsstrategi, och för att i samarbete med 
Service- och tekniknämnden fortsätta arbetet med att ställa om ytterligare gräsytor till 
ängsmark. Detta bör kunna ske såväl inne i centralorten Katrineholm som i kommunens 
mindre tätorter.  Denna satsning görs såväl 2023, som 2024 och 2025. 
 
 
Service- och tekniknämnden 
Vi flyttar 250 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande och lägger istället 
dessa på Service- och tekniknämnden för framtagande av en kommunal plan för ökad 
försörjning av livsmedel. Denna satsning görs såväl 2023, som 2024 och 2025. 

 
Förvaltningsövergripande  

Nattvandring och fler vuxna på stan  
Vi ser med oro på att barn och ungdomar kommer i kläm i samhället och att rekryteringen till 
kriminalitet ökar långt ner i åldrarna. Vi tror att det finns ett stort värde i att fler vuxna 
engagerar sig i olika sociala aktiviteter. Vi tror också att det finns ett stort värde i att vuxna 
med olika bakgrund samarbetar kring dessa frågor och samlas kring ett gemensamt intresse 
som handlar om att ge barn och ungdomar så goda förutsättningar som möjligt inför 
framtiden.  
 
Vi ser mycket positivt på att fler vill engagera sig i aktiviteter som ”Trygga vuxna”, 
nattvandring och liknande. Vi tycker också att det är postitiv att fler initiativ tillkommer, som 
t ex ”Tillsammans Katrineholm”. Vi tror dessutom att ett gemensamt intresse att värna och 
stötta barn och ungdomar kan utgöra grunden för en naturlig integrationsprocess där 
människor med olika bakgrund möts och samarbetar. Vi ser dessutom gärna att föreningslivet 
deltar än mer aktivt i detta arbete och att Bildningsnämnden och Socialnämnden i större 
utsträckning uppmärksammar och tar tillvara de frivilliga resurser som finns i civilsamhället 
och på olika sätt stärker de goda initiativ som tas och redan har tagits.  

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

Vi vill  

• stryka den avsättning av investeringsmedel till Luvsjön (som Miljöpartiet röstat nej 
till) på 11 + 11 miljoner för 2024 och 2025 och istället använda dessa pengar till att 
investera i rewildning/återförvildning av kommunens egen skog. Dessa medel ska 
också kunna användas för att delfinansiera inköp av skyddsvärd skog och skyddsvärda 
markområden som också kan ingå i projektet för att bidra till att skapa stråk med hög 
biologisk mångfald genom kommunen.  

Initialt bör en inventering göras för att hitta skogs-och markarealer som har rätt 
förutsättningar. Lämpliga skogsområden att påbörja arbetet i skulle kunna vara de 
stora skiften som finns i Forssjö och i Krämbolsskogen. 

• Stryka avsättningen av investeringsmedel till exploatering av Kerstinboda tallmosse 
och istället använda dessa medel (6 miljoner för 2023) till att initialt undersöka om det 
går att göra en återvätning av mossen och om så är fallet genomföra detta samt andra 
nödvändiga dagvattenprojekt i anslutning till mossen.   

• att Katrineholms kommun som ägare ger KFAB och KIAB i uppdrag genom 
ägardirektiv att öka satsningen vad gäller investeringar i solpaneler för montering på 
egna fastigheter. Att ägardirektivet i första hand ska innefatta en inventering av 
lämpliga tak på befintliga byggnader för placering av paneler och parallellt med/ i 
andra hand en plan för de investeringar som behöver göras.  

• att Katrineholms kommun som ägare ger KFAB och KIAB i uppdrag via ägardirektiv 
att i samband med nybyggnation och utökning av det egna fastighetsbeståndet montera 
solpaneler på samtliga tak.  

• att de investeringar i fordon och maskiner som planeras för Service- och 
tekniknämndens räkning för budgetåret 2023 och perioden 2024-2025 görs genom 
inköp av så miljövänliga fordon och maskiner som möjligt.  
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Miljöpartiets budget i siffror  
 
Vid eventuella avvikelser i tabellverket gäller det skrivna ordet i budgettexten. 
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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 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-10-13 
Vår beteckning 

KS/2022:233 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta hyror och avgifter i 

kommunens lokaler och fritidsanläggningar – KFS 4.11. 

2. Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 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 
 Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11) 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 
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Katrineholms kommuns författningssamling 
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Kommunstyrelsen 2022-10-26, § 127 
  



 

2 (9)

Dokumentinformation 
Beslutshistorik 

Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx 

Giltighet 

Gäller från och med 20xx-xx-xx 

Förvaltarskap1 

Inom XXX:s ansvarsområde 

Uppföljning 

Hur:  

När:  

 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att: 
- dokumentet efterlevs 
- är tillgängligt 
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 
- dokumentet följs upp och revideras 
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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Innehåll 
 

Taxor och avgifter ..........................................................................................4 

Regler för avbokning och avstängning ................................................................................................9 
Indexreglering av hyror och avgifter ...................................................................................................9 
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Taxor och avgifter 
Vit text på lila bakgrund = nytt prisförslag eller nytt objekt/ny rad 
Fet text på gul bakgrund = tas bort i prislista 

Duveholmshallen 
 

     

 Sporthallar Lokala föreningar    

Avgifter (kr/timme/lokal) 
Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr Senior träning 

Senior 
tävling/arr 

Förbund 
och läger Övriga 

Duveholmshallen A 65 140 140 / 145 340 / 350 370 / 535 670 

Duveholmshallen B, C, DE 65 140 140 340 / 300 370 / 535 670 

Övriga träningslokaler 65 140 115 225 245 / 295 370 

Omklädningsrum, utan hall 65 65 65 65 70 70 

Teorisal 65 65 65 65 70 70 

Vaktmästare (utöver ord.) + moms 510 510 510 510 510 510 

Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan 

Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan 

Arrangemang och cuper: Offert vid förfrågan 

      

Gymnastik- och 
tennishall Lokala föreningar    

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr Senior träning 

Senior 
tävling/arr 

Förbund 
och läger Övriga 

Gymnastikhallen 65 140 140 340 370 / 630 790 

 

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr Senior träning 

Senior 
tävling/arr 

Pensionärs- 
förening Övriga 

Tennisbana inomhus 65 140 140 140 39 140 

Tennisbana utomhus 65 120 120 120 39 120 
Tennisbana inne/ute säsong (minst 
10 tillfällen) 65  105    105 

Pensionärsrabatt, 20% på enstaka tider    

       

Simhallen Lokala föreningar    

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr Senior träning 

Senior 
tävling/arr 

Förbund 
och läger Övriga 

Per bana 20 35 70 95 125 / 190 245 

Undervisningsbassäng 70  140  395 495 

Hyra av hela simhallen exkl. badvakt (endast utanför öppettid)   

2465 
/2500 

Hoppbassäng 65 135 135 340 370 / 395 495 
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Badvakt (utöver ord.) +moms 510 510 510 510 510 510 

 

Entré simhallen       

Avgifter kr Barn 0-7år 
Ungdom 
8-17 år Vuxen   Familj 

Per person 20 50 75    

Rabattkort 10 bad 155 410 615    

Halvårskort 255 615 1030    

Årskort 360 1030 1540    

Familjekort 6 månader       

Två vuxna med max tre barn      2055 

max två extra barn/ungdom 155 155     

Familjekort 1 år       

Två vuxna med max tre barn      3185 

max två extra barn/ungdom 255 255     

Vuxensimskola / kurs á 10 gånger   1180    

Simskola / kurs á 14 gånger 720 720     

Avgift för kort   25    

Pensionärsrabatt, 20% på dagbiljett och 10% på klippkort 

Fysisk aktivitet på recept, FaR, ger reducerat pris med 20% på personligt periodkort 

Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan    
   

Sporthallar Lokala föreningar    

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

 Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Senior 
tävling/arr 

Förbund 
och läger Övriga 

Sporthall (storlek handbollsplan) 65 140 140 225 / 200 245 / 270 340 

Sporthall med läktarplatser 65 140 140 225 / 250 245 / 270 340 

       

Gymnastikhallar Lokala föreningar    

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

 Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Senior 
tävling/arr 

Förbund 
och läger Övriga 

Gymnastikhall 65 140 115 205  245 / 230 285 

       

Mindre lokaler Lokala föreningar    

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Senior 
tävling/arr 

Förbund 
och läger Övriga 

Enskilda Lokaler 65  105   115 

Badminton/bana spontantid 65  105   115 

 

Boule Lokala föreningar  

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Senior 
tävling/arr 

Pensionärs- 
förening Övriga 
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Boulebana inomhus 20 /65 35 /140 70 /140 140 39 140 

Boulebana utomhus 65 120 120 120 39 120 

Boulebana säsong (minst 10 tillfällen) 65  105   105 

Pensionärsrabatt, 20% på enstaka tider     

Hela hallen: offert vid förfrågan 

 

Backavallen       

 Ishallar Lokala föreningar    

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Senior 
tävling/arr 

Förbund 
och läger Övriga 

Kronfågel ishall (rink) 65 140 450 / 290 790 / 650 860 / 1150 1440 

Kronfågel isarena (stor isbana) 65 140 450/ 450 790 / 750 1030 / 1645 2055 
Kronfågel isarena 1/3 eller 2/3 av 
isytan 65  225    

Curling 1/3 av isen 65  225   1500 

Teorisal/konferenssal 65 65 65 65 70 70 

Arrangemang och cuper: offert vid förfrågan    

Vaktmästare (utöver ord.) +moms 510 510 510 510 510 510 

       
Gräsplaner/idrottsplatser Lokala föreningar    

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Senior 
tävling/arr 

Förbund 
och läger Övriga 

A-plan (naturgräs) 65 140 450 /225 790 / 600 860 / 1150 1440 

A-plan friidrottsbanor/allvädersbanor 65 140 310 / 225 790 / 600 860 / 945 1180 

Övriga gräsplaner (naturgräs) 65 140 310 / 200  450 / 400 495 / 630 790 

Bågskytteplan 65 140 310/ 180 450/ 340 495/ 480 790/ 600 

Konstgräs  65 140 450 / 225 790 / 600 860 / 1150 1440 

Konstgräs halvplan 65  225 / 115    

Vaktmästare (utöver ord.) +moms 510 510 510 510 510 510 

       
Djulö Idrottsplats Lokala föreningar    

Avgifter (kr/timme) 
Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Senior 
tävling/arr 

Förbund 
och läger Övriga 

Rugbyplan 65 140 205/180 340 495 / 630 790 

       
Kansli och förrådshyra       
Avgift/år  m²      

Kansli  750      
Stående/fast omklädningsrum 500 / 300      
Fast träningslokal 200      
Varmförråd 200      
Kallförråd 100      
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Hyror exkl. moms Lokala föreningar    

 
Avgifter per dag per säsong 

per vardag  
(8-16) 

per kväll och 
helgdag 

Transport 
utanför 
centrum Övriga 

Båtplats vid öppen brygga  635     
Båtplats vid låst brygga  820     
Vinterförvaring  515     

Scensläp   3600 5140 595kr/h Offert 

Friluftsteatern Gratis      

Stadsparken scen Gratis      

Ljud/tekniker vid hyra av Stadsparkens scen: offert vid förfrågan     

Bord (styckpris) 40      

Stolar (styckpris) 8      

Garderobsektion inklusive galgar 80      

 

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64) 

Avgifter Dygn Per timme Per helg    

Kupolen (endast helger) 3085   Eventuell avgift för larm tillkommer 

Duveholmshallen ABC, offert vid 
förfrågan    

Stora 
arrangemang 
(max 3000pers)   

Krämbolstugan 1030      
Vaktmästare (utöver ord.) +moms  510     

 

Lokal landsbygd (festlig karaktär)   

Avgifter Dygn Per timme     

Valla Medborgarhus 1030   Eventuell avgift för larm tillkommer 

Lyan  820 115     

Glindran 515      

Glindran lilla salen 210      

 

Matsalar  Lokala föreningar     
Avgifter (kr/timme) Ungdom Senior Övriga    

Centralt 65 140     

Landsbygd 65 140 225 Eventuell avgift för larm tillkommer 

 

Skolsalar       

Avgifter Kr/timma Dygn     

Slöjdsal textil/trä 95      

Hemkunskap 95      

Övernattning / sal   905  Brandmyndighetens regler gäller 
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Skolsal dagtid Undervisningssal (lov 
och helger) 65      

Hörsal/Aula       

Avgifter (kr/timme) 
Lokal 

förening Övriga 
Ljud och 

Ljus    

Duveholmsgymnasiet miniaula 
(60pers.) 115 140     

Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers.) 340 450 515/tillfälle    

Tallås Aulan (578 pers.) 340 450 515/tillfälle    

Tallås Aulan - Foajén (Kök, samling) 490/tillfälle 535/tillfälle     

Tallås Aulan - Loger 75/tillfälle 80/tillfälle     
Servicekostnad tekniker/vaktmästare 
+ moms 510 510     

Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan     

 

Övrigt  

Avgifter (kr/timme) 
Lokal 

förening Övriga     

Icke avbokad träningstid  515 / 500 515 / 500     
Vaktmästartjänst med maskin* 
+moms 735 offert  

*så som snöröjning, 
gräsklippning, gödning osv.  

Vaktmästare (utöver ord.) +moms 510 510     

Avgifter (kr/styck)       

Lotteritillstånd 515 / 500      

Borttappad nyckel 515 515     

Borttappat kort 205 205     

Borttappad tagg 105 105     

 

Kulturhuset Ängeln 

Avgifter (kronor/timme) Lokal förening Övriga 

Hörsalen 115 140 / 230 

Servicekostnad tekniker/vaktmästare + moms 510 510 
Kulturhuset Ängeln övriga lokaler eller större arrangemang: Offert vid förfrågan 

Perrongen 
Avgifter (kronor/timme) Lokal förening Övriga 

Scenrummet - Repetition 65 130 

Scenrummet - Arrangemang 340 540 

Servicekostnad tekniker/vaktmästare + moms 510 510 

Scenrummet 340 450 

Scenrummet – Foajén (samlingsrum) 490/tillfälle 535/tillfälle 

Turbinen   
Avgifter (kronor/timme) Lokal förening Övriga 

Teaterscenen - Repetition 65 130 

Teaterscenen - Arrangemang 
arrarraarrangemang arrangemang 

340 540 

Teaterscenen Turbinen 340 450 

Servicekostnad tekniker/vaktmästare + moms 510 510 
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Perrongen övriga lokaler eller större arrangemang: Offert vid förfrågan 
 Övrigt 

Avgifter (kronor/styck) 

Borttappad nyckel  515 515 

Borttappat kort 205 205 

Borttappad tagg 105 105 

Regler för avbokning och avstängning  
En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste meddela detta till lokalbokningen senast 48 
timmar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen en 
tilläggsavgift om 500 kr utöver hyresavgiften.  

Vid avbokning av arrangemang, cuper, läger eller andra större evenemang gäller följande 
avbokningsavgift:  

1 - 14 dagar innan arrangemanget= 75 % av hyran  

15 - 30 dagar innan arrangemanget= 50 % av hyran  

31 - 60 dagar innan arrangemanget= 25 % av hyran  

Om kommunens bokningsregler inte efterföljs eller om hyresgästen har obetalda skulder till 
kommunen riskerar denne att bli avstängd för framtida bokningar. 

Indexreglering av hyror och avgifter (Gäller ej under år 2023) 
1.1 Basår: 1980 

1.2 Basmånad: oktober (för avläsning) 

1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år och löper i 
ett kalenderår innan nästa indexreglering sker. 

1.4 Avrundning sker till närmaste femtal. 

1.5 Om indextalet är lägre än bastalet dvs. negativ utgår prisjusteringen för det kommande året 
och den aktuella prislistan fortsätter att gälla
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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



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-13 
Vår beteckning 

KS/2022:232 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Avgifter för externa måltider 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avgifter för externa 

måltider – KFS 4.30. 

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

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 
 Förslag - Avgifter för externa måltider (KFS 4.30) (de föreslagna nya priserna redovisas i 

vit text mot lila bakgrund) 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Akten 



  

Styrdokumentkatrineholm.se

Förslag 

 

Avgifter för 
externa 

måltider  
Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.30) 

Kommunstyrelsen 2022-10-26, § 128 
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Kommunfullmäktige 2020-11-16, § 119 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 

2021-11-22, § 166 

Giltighet 

Gäller från och med 20xx-xx-xx 
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Extern prislista 
Gäst Inklusive  

moms 

Frukost 42 / 46kr 

Lunch 84 / 90 kr 

Pensionär  

Frukost 32 / 40 kr 

Lunch 68 / 80  kr 

Matlåda avhämtning gäst  

Matlåda 68 / 78 kr 

Matlåda + tillbehör 73 / 83 kr 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (1) 

   

 

§ 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 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-09-23 
Vår beteckning 

KS/2022:305 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 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 
 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2022-09-14 § 84 

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

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 

Akten



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2022-09-14   
   

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 
BMN §84  ALLM.2022.31  

Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att  

1. anta taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer och att  

2. taxan ska gälla från1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade i maj i år 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.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram 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 
Tjänsteskrivelse 
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer  

Bygg- och miljönämndens överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Eva Frykman 
avdelningschef.  
 
Beslutet skickas till: 
KOMMUNSTYRELSEN  
Akten



 

Styrdokumentkatrineholm.se

 

FÖRSLAG 

Taxa för tillsyn enligt Lag om 

sprängämnesprekursorer 

Katrineholms kommuns författningssamling  

(KFS nr 4.34) 

Kommunstyrelsen 2022-10-26, 129 
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 

Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 



 

3 (5)

Innehåll 
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Taxa för tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 
Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av bygg- och miljönämnden i 
Katrineholms kommun enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och 
följdförfattningar meddelade med stöd av lagen. 

2 § Bygg- och miljönämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn 
2. Faktiska kostnader för provtagning och undersökning av prov. 

3 § Bygg- och miljönämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon utredning. 
2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller överinstans beslut. 
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite 

Avgiftsskyldig 
4 § Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller 
eller avser att tillhandahålla sprängämnesprekursorer till enskilda. 

Timavgift 
5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 
Katrineholms kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken. 

Avgift för tillsyn 
6 § Avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden 
multipliceras med timavgiften. Timavgiften tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd 
handläggningstid. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tiden som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt 
föredragning och beslut. 

För inspektioner och andra kontroller med platsbesök som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Nedsättning av avgift 
7 § Bygg- och miljönämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl 
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och 
övriga omständigheter. 
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Betalning av avgift 
8 § Betalning av avgift ska ske till Katrineholms kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i fakturan. 

Överklagande 
9 § Bygg- och miljönämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 
Denna taxa gäller från 1 januari 2023.



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (2) 

   

 

§ 130    KS/2018:223  043 

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) 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Kommunstyrelsens överläggning 

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

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 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-10-04 
Vår beteckning 

KS/2018:223 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Avgifter inom 
vård och omsorg (maxtaxa) KFS 4.22, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag 
samt att avgifterna börjar gälla från den 1 januari 2023. 

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 januari 2023. 

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

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

 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-10-04 

Vår beteckning 

KS/2018:223 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till:  

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Akten



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 1 (2) 

   

§ 79    VON/2022:50   

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår 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. 

Förslag till ändring redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 11/2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 om att förslaget till revideringar av 
styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (KFS 4.22) samt Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) 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 införande av ny 
modell för hyressättnings inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vid genomgång av 
styrdokumentet Avgifter inom vård och omsorg (KFS 4.22) i samband med detta 
konstaterades att revideringen inte längre var nödvändigt. Detta har dock inte 
återrapporterats till kommunfullmäktige, vilket görs nu. Styrdokumentet Avgifter inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) är uppdaterat sedan tidigare. 

Dock finns behov av en förändring av minimibeloppet som anges i Avgifter inom vård och 
omsorg (KFS 4.22). Detta då Riksdagen den 22 juni 2022 beslutade om nytt minibelopp 
från den 1 augusti 2022. För att inte behöva ändra i det kommunala avgiftsdokumentet 
varje gång det beslutas om nytt minimibelopp, föreslås att avgiftsdokumentet endast 
hänvisar till Socialstyrelsens årliga utskick av meddelandeblad i enlighet med 8 kap. 7 § i 
socialtjänstlagen. 

Ärendets handlingar 

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

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid.  

Ordföranden Marie-Louise Karlsson (S) föreslår att den föreslagna ändringen ska gälla 
från den 1 augusti 2022 för att följa riksdagens beslut.  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med föreslagen ändring. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag till 
beslut med ovan föreslagna ändring. Hon finner att nämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten 



Styrdokument

  

Avgifter inom vård och 
omsorg (maxtaxa) 

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS nr 4.22)
Kommunstyrelsen 2022-10-26, § 130

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-19, § 32
Giltighetstid från 2018-03-19 och tillsvidare

[Få läsarens 
uppmärksamhet 
med ett bra citat 
från dokumentet 
eller använd det här 
utrymmet för att 
framhäva en viktig 
poäng. Dra den här 
textrutan om du vill 
placera den 
någonstans på 
sidan.]
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4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG 
(MAXTAXA) 
Styrdokument- Författningssamling 
 

 Datum  

 2018-03-19  

 

 
Beslutshistorik 
Antagen av kommunfullmäktige 2002-04-15, § 74 
 
Ändring av kommunfullmäktige 
2005-06-20, § 115 
2009-02-09, § 25 
2009-11-16, § 188 
2015-11-16, § 241 
2018-03-19, § 32 
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4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG 
(MAXTAXA) 
Styrdokument- Författningssamling 
 

 Datum  

 2018-03-19  

 

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) 
Avgifter inom vård och omsorg enligt SOL 
Lagstiftning 
Riksdagen beslutade 2001-11-14 att införa maxtaxa inom äldre- och handikapp-
omsorgen fr.o.m. 2002-07-01. Lagstödet är inarbetat i Socialtjänstlagen kapitel 8 
§§ 2-9. 
 
Lagstiftningen innebär att den enskilde som betalar avgift dels ska ha rätt att 
förbehålla sig ett lägsta belopp (förbehållsbelopp) av sina egna medel, dels att en 
högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- 
och sjukvård införs, dels att en högsta avgiftsnivå införs vid boende som ej 
omfattas av hyreslagen, t.ex. i flerbäddsrum inom äldreboende.  
 
Förutsättningar i lagstiftningen 
Begreppet hemtjänst - boendestöd 
Samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär inom kommunen 
omfattas av bestämmelsen om högsta avgift. 
 
Med hemtjänst avses dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter som är 
mer inriktade mot personlig omvårdnad.  
 
Med boendestöd avses samma som hemtjänst, men stödet ges till personer med 
särskilda behov och innehåller särskild metodik. 
 
Med serviceuppgifter avses bl.a. praktiskt hjälp med hemmets skötsel, såsom 
städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor och hjälp 
med tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.  
 
Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att 
tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att 
kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt 
insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde skall känna 
sig trygg och säker i det egna hemmet, t.ex. trygghetstelefon.  
 
Vidare ingår i hemtjänstbegreppet viss ledsagning respektive avlösning av 
anhörig. Även insatser inom särskilt boende samt korttidsboende, enligt SoL, 
ingår i hemtjänstbegreppet.  
 
I begreppet hemtjänst ingår ej gräsklippning, trädgårdsskötsel, snöskottning eller 
liknande insatser. Den enskildes eventuella kostnader för sådana insatser ingår i 
boendekostnaden. 
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4.22 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG 
(MAXTAXA) 
Styrdokument- Författningssamling 
 

 Datum  

 2018-03-19  

 

 
Prisbasbelopp 
Avgifterna beskrivs som andel/procent av aktuellt års prisbasbelopp. 
 
Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet fastställs individuellt utifrån den enskildes faktiska situation, 
det består av ett minimibelopp samt boendekostnad.  
 
Minimibelopp 
Minimibeloppet är det belopp personen bör ha kvar att leva på efter att hyra är 
betald. Beloppet ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. 
Minimibeloppet förändras varje år och utgår från det som Socialstyrelsen 
fastställer årligen i meddelandeblad om uppgifter för beräkning av avgifter inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen. Minimibeloppet gäller i enlighet med 8 
kap 7§ Socialtjänstlagen, SoL. 
 
Enligt förarbetena till Socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser bör 
levnadsomkostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en 
individuell prövning, beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet med 
10 %. (Proposition 2000/01:149) 
 
Den enskilde har rätt att av sina egna medel behålla ett minimibelopp plus 
nettoboendekostnaden. Minimibeloppet för personer över 61 år gäller i ska alltid 
per månad utgöra lägst en tolftedel av:  

1.  1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller  
2.  1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar 
och sammanboende enlighet medt 8 kap. 7-8 §§ Socialtjänstlagen (SoL).  
 
För personer under 61 år beräknas minimibeloppet till en tolftedel av 135,7 
procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 114,7 procent för var och en 
av sammanlevande makar eller sambor. 
 
Minimibeloppet avses täcka kostnader för personliga behov och andra normala 
levnadsomkostnader. Beloppet omfattar följande poster: livsmedel (alla 
måltider), kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, 
telefon, TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, resor inkl. färdtjänst, 
tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel. 
 
Minimibeloppet har huvudsakligen beräknats med ledning av uppgifter från 
Konsumentverkets hushållsbudget avseende hushållskostnader för ensamstående 
och sammanboende personer. 
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Minimibeloppet kan höjas om den enskilde har skäliga fördyrade 
levnadskostnader som är varaktiga och uppgår till minst ett par hundra kronor 
per månad. Exempel på fördyrade levnadskostnader är fördyrad kost, t ex vid 
köp av färdiglagad kost via hemtjänst eller på äldreboenden, kostnader för god 
man eller liknande kostnader. 
 
Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde har lägre levnadskostnader än de 
som ingår i minimibeloppet, t ex genom att elström, möbler eller förbruknings-
artiklar tillhandahålles inom ramen för avgiften eller boendekostnaden. 
Vägledande vid sänkningar är Konsumentverkets beräkningar. 
 
Högkostnadsskydd 
Ingen enskild ska betala mer än högst en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet, med giltighet från 1 juli 2016 enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) 8 kap. 5 §. 
  
I bestämmelserna om högkostnadsskydd ingår även avgifter för kommunal vård 
jml 18 § Hälso- och sjukvårdslagen samt långtidssjukvård som kommunen har 
betalningsansvar för enligt lag om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård. 
 
Enskildas utgifter för kost omfattas inte av avgiftstaket. Dessa kostnader ingår i 
förbehållsbeloppet. 
 
Vid boende som ej omfattas av hyreslagen, t.ex. i flerbäddsrum inom 
äldreboende, införs en högsta avgiftsnivå. Nivån är 50 procent av 
prisbasbeloppet per år delat med tolv. Högsta avgiftsnivå är 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet delat med tolv med giltighet från 1 juli 2016 enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5§ 
 
Beräkning av avgiftsunderlag 
Beräkning av inkomster 
Beräkning görs på den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under 
de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad.  
 
Med inkomst menas överskott efter avdrag av preliminär skatt i inkomstslaget 
tjänst och näringsverksamhet som är skattepliktiga enligt inkomstskatte-
lagstiftningen. För medlemmar i vissa trossamfund, vilka får sin medlemsavgift 
avdragen tillsammans med skatten, gäller att den frivilliga medlemsavgiften ej 
skall frånräknas inkomsten.  
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Därutöver skall läggas överskott i inkomstslaget kapital beräknat till den 
faktiska nettoinkomsten den 31 december året innan det år som den insats görs 
som avgiften utgör betalning för. 
 
Därtill skall läggas inkomster i form av bostadstillägg, särskilt bostadstillägg 
och bostadsbidrag. Vid inkomstberäkning räknas med bostadsbidrag och 
bostadstillägg oavsett om den enskilde söker sådana bidrag eller ej. 
 
Inkomst för makar 
Vid avgiftsberäkning läggs makarnas inkomster samman och fördelas därefter 
med hälften på vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partner. 
Eftersom ett biståndsbeslut gäller för den enskilda personen beräknas avgifter 
för varje enskild person.  
 
Boendekostnader 
Boendekostnad för hyres-, bostadsrätt eller småhus beräknas efter samma regler 
som vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer. 
 
Boendekostnaden kan antingen vara hyra enligt hyreslagen eller boendeavgift.  
 
Vid beräkning av boendekostnader bör försäkringskassans beräkning för 
bostadstillägg (BTP) vara vägledande. 
 
Kostnader för kost 
Kostnaden för själva kosten (råvarorna eller färdiglagad mat) skall bekostas 
inom förbehållsbeloppet vilket följer konsumentverkets beräkningar. Inom det 
lagstadgade minimibeloppet beräknas 40 procent av beräknade livsmedels-
kostnader svara för huvudmålet. Skäliga kostnader för tillagning av kost, 
matabonnemang eller matdistribution som överstiger detta belopp leder till höjt 
förbehållsbelopp.  
 
En förutsättning för förhöjt förbehållsbelopp är att kostnaden är varaktig och 
överstiger i vart fall ett par hundra kronor per månad. Inom det förhöjda 
förbehållsbeloppet skall den enskilde erlägga betalning för köpta måltider. 
 
Avgiftsutrymme 
För varje enskild beräknas ett förbehållsbelopp samt nettoboendekostnaden. 
Mellanskillnaden mellan inkomsterna och förbehållsbeloppet samt boende-
kostnaden är lika med avgiftsutrymmet. Om förbehållsbelopp samt boende-
kostnaden överstiger inkomsterna blir avgiften noll kronor. 
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Avgifter 
Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus: 

 För service och omvårdnad kopplat till hemtjänstbegreppet i ordinärt boende 
och servicehus är avgiften lika med avgiftsutrymmet dock högst beloppet 
enligt högkostnadsskyddet. 

 Om hemtjänstinsatser hos en enskild i dessa boendeformer per månad är 
ringa skall kommunens självkostnad beaktas. 

 För insats enbart i form av trygghetslarm uttages särskild avgift per månad 
eller avgiftsutrymmet om det understiger denna avgift. 

 För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet vid dagverksamhet betalas 
ingen avgift. Den enskilde betalar endast kostnader för kost och egenavgift 
för eventuell färdtjänstresa. 

 
Insatser i korttidsboende enligt Socialtjänstlagen: 

 För service och omvårdnad i korttidsboende (enligt SoL) är avgiften för 
varje boendedag 1/30 av högsta avgift enligt högkostnadsskyddet, dock 
maximalt avgiftsutrymmet. Avgiften avser ej boendekostnad. Till avgiften 
kommer kostnader för kost. 

 
Insatser i särskilt boende (beträffande servicehus se ovan): 

 För service och omvårdnad är avgiften lika med avgiftsutrymmet dock högst 
beloppet enligt högkostnadsskyddet. 

 
Överklagande 
Beslut om avgiftsunderlag, boendekostnad, minimibelopp, avgift och 
avgiftsändring för den enskilde kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt 
Socialtjänstlagens 16 kapitel 3 §. 
 
Avgifter för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde, men några 
undantag finns. Den som får assistansersättning från försäkringskassan skall 
betala motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen. Om 
man bor i bostad med särskild service för vuxna får skäliga avgifter tas ut för 
bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgiften får inte överskrida 
kommunens självkostnader. För barn som bor i familjehem eller i bostad med 
särskild service är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till barnets 
kläder, fritidsverksamhet m.m. 
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Boendeavgift/hyra  
Boendeavgift/hyra för bostad med särskild service enligt LSS, skall motsvara 
kommunens kostnad för den enskildes privata bostad. Den enskilda skall när 
hyran är betald ha kvar medel som minst motsvarar minimibeloppet enligt 
Socialtjänstlagens bestämmelser gällande äldre- och handikappomsorg 
(maxtaxan). 
 
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 
20 § LSS, skall avgift tas ut enligt reglerna i Socialtjänstlagens 8 kap. 1 §. 

_____________________ 
 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (1) 

   

 

§ 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 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-24 
Vår beteckning 

KS/2022:292 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 
 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 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Akten 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-08-25 1 (1) 

   

 

§ 60    VON/2022:50   

Förslag om revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
revidera styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet i 
enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från den 1 januari 2023. 

Förslaget redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 8/2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet och föreslår vissa ändringar. 

När det gäller förslag till höjning av avgifterna för måltider och matdistribution har 
samråd skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras 
utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om 
självkostnadspris.  

Höjningen av hyrorna utgår från den årliga hyreshöjningen.  

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL1) föreslås 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. 

Ärendets handlingar 

 Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter. 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S). 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten 

 

1 LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL - socialtjänstlagen 



Styrdokumentkatrineholm.se

 

 

Förslag - Avgifter inom 
vård- och 
omsorgsnämndens 
verksamhet 

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.13) 
Kommunstyrelsen 2022-10-26, § 131 
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Avgifter inom vård och 
omsorgsnämndens 
verksamhet 
Vit text på lila bakgrund = nytt prisförslag eller ny text  
Fet text på gul bakgrund = tas bort  

Förklaringar 
SoL = Socialtjänstlagen 

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt SoL) 

Restauranger i vårdboenden och servicehus Avgift 
Frukost  30 / 36 kronor/dag 

Lunch  68 / 71 kronor/dag 

Kvällsmåltid 36 / 38 kronor/dag 

Dessert 6 / 7 kronor/dag 

Matdistribution  
Lunch utan tillbehör 62 / 65 kronor/dag 

Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser 
betalning för 30 dagar) 

1 860 / 1 950 
kronor/månad 

Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL  
Måltidsabonnemang, insatsen ”SÄBO1 kost”  3 720 / 3 900 

kronor/månad 

Övrigt  
Måltider på korttidsplats äldreomsorgen 124 / 130 kronor/dygn 

Måltider vid dagverksamhet inom äldreomsorgen 80 / 84 kronor/dag 

 

1 SÄBO=Särskilt boende 



 

5 (7)

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt LSS och SoL) 

 Avgift 

Daglig verksamhet 
Lunch 

 

50 / 52 kronor 

Korttidsvistelse 
Frukost eller mellanmål  

Lunch eller kvällsmåltid 

Mellanmål till skola 

 

23 / 24 kronor 

33 / 35 kronor 

10 kronor 

Korttidstillsyn 
Frukost eller mellanmål  

Lunch 

 

23 / 24 kronor 

33 / 35 kronor 

Hyror på vård- och demensboende för äldre  
Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50 
kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10 - 20 kvadratmeter av 
gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende: 

 Hyra 

Rum med trinett på Furuliden, Yngaregården, Norrgläntan, 
Vallgården, Almgården, och Lövåsgården och Pantern 

5 330 / 5 358 kronor/månad 

Rum med trinett på Strandgården 6 708 / 6 744 kronor/månad 

Rum med trinett på Igelkottens vårdboende 4 903 / 4 929 kronor/månad 

Rum utan trinett på Vallgården och Yngaregården 4 338 / 4 361 kronor/månad 

Rum med trinett på Dufvegårdens vårdboende 7 552 / 7 592 kronor/månad 

Dubblett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende)  6 094 / 6 126 kronor/månad 

Reducering av omvårdnads- eller måltidsavgift vid dubbla 
boenden 

Avgift kan reduceras i upp till 
tre månader. Reduceringen 
sker på omvårdnadsavgiften 
förutsatt att utrymme finns, i 
annat fall på måltidsavgiften  
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Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna 
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS) 
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall 
avgift tas ut enligt reglerna i SoL 8 kap. 1 §. 

 Avgift 

Avgift för barn under 18 år Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga 
vårdnadshavare 

Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga föräldrar, 
faktura ställd till ungdom 

Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst 
(aktivitetsersättning) 

Avgift för hyra 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet så kallat 
högkostnadsskydd.  

Avgift för mat enligt 
konsumentverkets beräkningar. 

Övriga avgifter 
 

Avgift 
Trygghetslarm i ordinärt boende  275 kronor/månad 

Förlust av larmklocka 750 kronor 

Förlust av hela larmenheten  1 500 kronor 

Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad Enligt maxtaxan (KFS 4.22) dividerat 
med 6 timmar 

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 

Aktivitet Avgift 
Enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 
fysioterapeut hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården 

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands patientavgifter inom 
primärvården - Besök på 
vårdcentral. 

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i 
särskilt boende 

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands Regelverk - Avgifter och 
priser 

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är 
avgiftsfria. 
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Resor 
Till och från daglig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS/SoL samt till äldreomsorgens 
dagverksamhet/dagrehabilitering för personer inom ordinärt 
boende med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av 
träning. 

Avgiften följer KFS 4.14 
Färdtjänsttaxa. Månadskort för 
personer med beslut om daglig 
verksamhet 

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 
Patientavgift inkontinenshjälpmedel 100 kronor/förskrivning 

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården. Patientavgiften gäller inte 
boenden på särskilda boenden och LSS-boende.



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (1) 

   

 

§ 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 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-24 
Vår beteckning 

KS/2022:293 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Revidering av Färdtjänsttaxa - KFS 4.14 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 
 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-08-25 § 61 

 Förslag – Färdtjänsttaxa Katrineholms kommun, KFS 4.14 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Akten 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-08-25 1 (1) 

   

 

§ 61    VON/2022:50   

Förslag om revidering av KF 4.14 Färdtjänsttaxa  
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
revidera KFS 4.14 Färdtjänsttaxa i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag 
samt ändring, att gälla från den 1 januari 2023. 

Förslaget redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 9/2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. 
Nu gällande dokument beslutades av kommunfullmäktige den 19 november 2019.  

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en höjning av milpriset vid resor över 
30 kilometer in i annan kommun från 30 till 40 kronor. Höjningen motiveras av ökade 
kostnader samt för att harmonisera prissättningen med andra kommuner i länet.  

Ärendets handlingar 

 Förslag till ändring KFS 4.14 Färdtjänsttaxa 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt controller Marie Myrbeck. 

Marie Myrbeck föreslår ändring av texten under avsnittet Zon. Punkt 1 ändras till Mindre 
än 6 kilometer, punkt 2 till 6-11 kilometer och punkt 3 till Mer än 11 kilometer - 
kommungränsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med ovan föreslagna ändring och 
finner att nämnden bifaller detta. 

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten 



 

Styrdokumentkatrineholm.se

 

Förslag till revidering av 

Färdtjänsttaxa 
 

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.14) 

Kommunstyrelsen 2022-10-26, § 132 
  

Förslag till ändringar är markerade med färg över- respektive 
understruken text.
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 
Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16, § 21 

Ändring av kommunfullmäktige: 
2014-06-16, § 76 
2019-11-18, § 171 

Redaktionell ändring av kommunledningsförvaltningen 
2020-11-23, sid 4, Resor till dagverksamhet och dagrehabilitering 

Giltighet 
Gäller från och med 2020-01-012023-01-01 

Kategori 
 Författningssamling 
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Färdtjänsttaxa 
Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med taxi och specialfordon 
Avgifterna är zonindelade. Zonerna är beräknade på ungefärligt avstånd i systemet, vilket 
innebär att avståndsmätningen mellan två adresser inte alltid är exakta. 

Zon Egenavgift/enkelresa 
1: mMindre än 0 km - 6 kilometer 46 kronor 

2: ca 6 kilometer - 11 kilometer 56 kronor 

3: ca Mer än 11 kilometer – kommungränsen 66 kronor 

Vid resa över 30 km tillkommer 30 kr 40 kr per påbörjad mil om resan går in i annan kommun. 
Denna avgift uttas efter tre mils resa. 

Färdtjänstberättigad som har tillstånd till ledsagare har rätt att ha ledsagaren med kostnadsfritt 
vid resa med taxi och specialfordon. 

Medresenär betalar enligt gällande egenavgift. 

Månadskort för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning 
Personer med funktionsnedsättning och som inte på annat sätt kan ta sig till arbete äger rätt att 
köpa månadskort för arbetsresor mellan bostad och arbetsplats/daglig verksamhet respektive 
för studieresor mellan bostad och gymnasieskolan. För resenär med sådant månadskort 
uttages ingen egenavgift för resan. 

 
Kostnad 

Månadskort Enligt länstrafikens gällande taxa 

Resor till dagverksamhet och dagrehabilitering 
Personer med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av träning och som inte på annat sätt 
kan ta sig till verksamheten äger rätt att köpa månadskort för resor mellan bostad och till 
dagverksamhet/dagrehabilitering. 

 
Avgift 

Resor 
dagverksamhet/dagrehabilitering 

400 kronor per månad eller 100 kronor 
per vecka vid kortvariga behov 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (1) 

   

 

§ 133    KS/2022:319   

Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 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 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-10 
Vår beteckning 

KS/2022:319 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 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 
 Protokollsutdrag bygg- och miljönämndens protokoll 2021-09-22, § 96 (med 

tjänsteskrivelse) 

 Taxebilaga 1  

 Utdrag ur taxebilaga 2 

Rasmus Berglöv 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden, Akten



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2021-09-22   
   

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

  
BMN §96  ALLM.2021.30  

 

Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta reviderat förslag till taxebilaga 1 och 2 till Taxa 
för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken mm att gälla från 1 januari 
2022. 

 
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Alexander Forss (KD). 

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. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
Taxebilaga 1 
utdrag ur taxebilaga 2  

Beslutsmottagare 
Kommunstyrelsen  
Akten



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
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 Datum Vår beteckning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-08  ALLM.2021.30  
   

   
Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  
   

Vår handläggare   

Eva Frykman  Bygg- och miljönämnden 
Avdelningschef Miljö  Katrineholms kommun 

Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken 
Förvaltningens förslag till beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat 
förslag till taxebilaga 1 och 2 till Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
miljöbalken mm att gälla från 1 januari 2022. 

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. 
 

Beslutsunderlag  
Taxebilaga 1;utdrag ur taxebilaga 2  

Beslutsmottagare  
Kommunstyrelsen   
Akten 
 



Taxebilaga 1, 

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. 
MILJÖBALKEN

AVGIFT

Tillsyn

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall
tillsynen inte 
ingår i den årliga 
tillsynsavgiften 
enligt taxebilaga 
2

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN)

Prövning

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde 
eller vattenskyddsområde

Timavgift

Anmälan 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde

Timavgift

Tillsyn

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, 
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP 
MILJÖBALKEN

SMÅ AVLOPP

Prövning



Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller 
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

1. Inrättande av sluten tank med ansluten vattentoalett 4 h

2. Inrättande av avloppsanordning för avloppsvatten från 
vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten från ett hushåll 

7 h

3. Inrättande av avloppsanordning utan wc där tillstånd erfordras 
enligt vad kommunen föreskrivit enligt 13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

6h

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 
3 på samma fastighet och vid samma tillfälle

7 h + 2 h för 
varje anordning 
utöver den första

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6–
25 personekvivalenter

6b. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 6 och 1, 
2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle

9 h

9 h +2 h för varje
anordning utöver
den första

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26–
200 personekvivalenter

16 h

8. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och handläggning av 
ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning utan 
vattentoalett enligt 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd vid samma tillfälle

7 h

9. Ändring av tillstånd, exempelvis förnya tillstånd eller ändring av 
nytt tillstånd på grund av byte till likvärdig teknik

Timavgift

Anmälan

Handläggning av anmälan avseende:

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5 h

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

3. Inrättande av avloppsanordning utan wc enligt 13§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för dagvatten 
eller annat vatten än bad-, disk- och tvättvatten från hushåll 

Timavgift

Tillsyn

Inventering av små avlopp, per anläggning 3 h

Tillsyn av avloppsanordning, <200 pe. Timavgift

VÄRMEPUMPAR

Prövning

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten 
eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:



1. Berg- eller ytjordvärmepump 3 h

2. Övriga anläggningar Timavgift

Anmälan

Handläggning av anmälan avseende inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten 
eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet avseende:

1. Berg- eller ytjordvärmepump 2 h

2. Övriga anläggningar Timavgift

ÖVRIGT

Anmälan

1. Anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10§ 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

2. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10§ 
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Tillsyn

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2.

Årlig 
tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 
2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 3 h

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3 h

3. Orm som ej avses i 4 2 h

4. Giftig orm 4 h

Annan prövning av frågor om dispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa

Timavgift

Anmälan

Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant 

2 h



område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
per spridningstillfälle

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, per anmälan

2 h

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på 
grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, 
piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande 
verktyg

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling 
som innebär silikoninjektioner och liknande

4 h

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur, 
rakning och liknande

2 h

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor

4 h

3. Skol- och fritidsverksamhet

Skola med mer än 400 elever 6 h

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 4 h

Skola med högst 100 elever 2 h

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller 
förskoleklass

4 h

Tillsyn

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt 
förteckning i taxebilaga 2.

Årlig 
tillsynsavgift 
enligt Taxebilaga
2

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

Där Katrineholm är värdkommunen Årlig 
tillsynsavgift 
enligt Taxebilaga
2

Där Katrineholm är gästkommunen Timavgift vid 
inspektion med 
sådana 
anmärkningar att
värdkommunen 
behöver 
informeras eller 
uppföljande 
inspektion 
behöver 
genomföras



Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats 
enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd:

Timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift

Provtagning

Avgift för provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad 
som är upplåtet till allmänheten eller annars utnyttjas av många. 
Utöver provtagningskostnad nedan tas ersättning ut för att täcka 
kostnader för analyser, transporter och frakt. För anmälningspliktiga 
anläggningar tas även ut årlig avgift enligt taxebilaga 2.

1. Strandbad 1 h/provtagnings-
tillfälle

2. Badanläggningar 1 h/provtagnings-
tillfälle

3. Enstaka bassänger 1 h/provtagnings-
tillfälle

ÖVRIGT

Övrig prövning av ansökan om dispens eller undantag från 
förordningar eller föreskrifter enligt 9 kap miljöbalken

Timavgift

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan

Handläggning av anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd 

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av 
underrättelse från verksamhetsutövare.

Timavgift

Tillsyn

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader
och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken

Timavgift

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. 
MILJÖBALKEN
Tillsyn

Tillsyn av vattenverksamhet Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. 
MILJÖBALKEN



BEKÄMPNINGSMEDEL

Prövning

Ansökan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel enligt 2 
kap 40 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel 
inom vattenskyddsområde enligt 6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel 

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel på 
ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan 
användas till slåtter eller bete enligt 2 kap 37 och 39 §§ Förordning 
(2014:425) om bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och 
underrättelse enligt 4 kap 1-4§§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Anmälan

Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel enligt 2 
kap 41 § Förordning (2014:25) om bekämpningsmedel

Timavgift

Tillsyn

Med anledning av underrättelse enligt 9 kap 1 eller 3 §§ 
Naturvårsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss 
övrig hantering av växtskyddsmedel 

Timavgift

Med anledning av underrättelse enligt 4 kap 2§ Naturvårsverkets 
föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Timavgift

Övrig tillsyn av bekämpningsmedel som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Information

Handläggning av information enligt 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening 
vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, om att installera 
anordning enligt 1 kap. 1 §

1. Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och
i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och 
slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.

2 h

2. Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja 
inom vattenskyddsområde.

3 h

Tillsyn

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Timavgift



FLUORERADE VÄXTHUSGASER OCH OZONNEDBRYTANDE 
ÄMNEN

Tillsyn

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering enligt 
14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

1 h

Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport 
enligt 15 förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

1 h

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning 
(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

Timavgift

Återkommande övrigt tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport 
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Timavgift

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade 
ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 
1005/2009.

Timavgift

ÖVRIGT

Tillsyn

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter, biotekniska organismer, 
kemikalier i varor och kosmetiska produkter.

Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 
KAP. MILJÖBALKEN
Prövning

Ansökan om dispens från en fastighetsinnehavare för att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa sådant avfall som 
kommunen ansvarar för bortskaffandet av enligt 15 kap 25 § p1 
miljöbalken

2 h

Prövning av ansökan om dispens enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

Uppehåll i hämtning 0 h

Gemensam behållare 0,5 h

Utsträckt hämtningsintervall av slam eller fosforfilter 0,5 h

Total befrielse 2 h

Eget omhändertagande av latrin eller annat toalettavfall 2 h

Prövning av övriga ansökningar Timavgift

Anmälan

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 
hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen 
(2011:927)

0 h

Handläggning av övriga anmälningar Timavgift



Tillsyn

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med 
tillstånd enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timavgift

ÖVRIG VERKSAMHET
Vattenprovtagning, bullermätning eller liknande på uppdrag av 
enskild eller verksamhetsutövare (ev analys- och reskostnader 
tillkommer)

Timavgift med 
tillägg av moms

Föreläsning inklusive restid och förberedelsetid Timavgift med 
tillägg av moms



Förslag Katrineholm 2021 

   
    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER1 
    Utbildningsverksamhet och liknande 

38§ FMH 
p3 

200.10–2 8 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever. 

38§ FMH 
p3 

200.10–3 6 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever. 

38§ FMH 
p3 

200.10–4 6 C Internationell skola. 

38§ FMH 
p3 

200.10–5 6 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola. 

38§ FMH 
p3 

200.10–6 6 C Förskola. 

38§ FMH 
p3 

200.10–7 T C Förskoleklass, öppen förskola. 

- 200.10–8 T U Familjedaghem. 
    Samlingslokaler och liknande 
- 200.20–1 T U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och 

högskolor. 
38§ FMH 

p3 
200.20–2 T C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 

- 200.20–3 T U Fritidsgård och liknande. 
    Skönhetsvård och liknande 
- 200.30–1   T U Solarium. 
- 200.30–2 T U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 
- 200.30–3 T U Frisersalong. 
    Vård och hälsa 
- 200.40–1 T U Lokaler för vård2 eller annat omhändertagande. 

38§ FMH 
p1 

200.40–2 2 C Hygienisk behandling med risk för blodsmitta; fotvård och lik-
nande 

38§ FMH 
p1 

200.40–3 3 C Hygienisk behandling med risk för blodsmitta; tatuering, aku-
punktur, piercing och liknande 

38§ FMH 
p1 

200.40–4 T C Hygienisk behandling med skärande och stickande verktyg som 
innebär risk för annan smitta 

- 200.40–5 T U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande. 
- 200.40–6 T U Övriga alternativa behandlingar. 
    Idrott och liknande 
- 200.50–1 T U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 

38§ FMH 
p2 

200.50–2 4 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor. 

- 200.50–3 T U Strandbad. 
    Boende 
- 200.60–1 T U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsom-

råde. 
- 200.60–2 T U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter 

inom samma bostadsområde. 
- 200.60–3 T U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom 

samma bostadsområde. 
- 200.60–4 T U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsom-

                                                           
1 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter. 
2 Såväl kommunen som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över vårdlokaler. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning ”Ansvar för 
tillsyn av lokaler för vård och omsorg”. 
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råde. 

- 200.60–5 T U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med 
boende, vandrarhem, kriminalvård. 

- 200.60–6 T U Camping/stuganläggning. 
- 200.60–7 T U Bed & breakfast. 
- 200.60–8 T U Övrigt tillfälligt boende. 
    Förvaring av djur 
- 200.70–1 T U Lokaler för förvaring av djur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (2) 

   

 

§ 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 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

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

Beslutet skickas till: 

Akten. 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-10-10 
Vår beteckning 

KS/2022:318 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Taxa för tillsyn av vissa 

receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter. 
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2023, och  
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 
 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.  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-10-10 

Vår beteckning 

KS/2022:318 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

 

Rasmus Berglöv 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljönämnden 

Akten. 

 



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2022-09-14   
   

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 
BMN §86  ALLM.2022.33  

Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn av vissa 
receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande 
produkter 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att  

1. anta taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande 
produkter, 

2. taxan träder i kraft 1 januari 2023, och att  
3. den ersätter "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 och Alkohollagen" (KFS 4-21). 

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 och 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 
Tjänsteskrivelse 
Taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter  

Bygg- och miljönämndens överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Eva Fryman avdelningschef, 
Reijo Eriksson (V).  



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2022-09-14   
   

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 
 
Beslutet skickas till: 
KOMMUNSTYRELSEN  
Akten



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-08-31  
Vår beteckning 

ALLM.2022.33  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mottagare 
  Bygg- och miljönämnden 

Katrineholms kommun 
 

Vår handläggare 

EVA FRYKMAN  
Handläggare telefon 

0150-576 61  
Handläggare e-post 

eva.frykman@katrineholm.se  

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

Förvaltningens förslag till beslut  
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. anta taxa för tillsyn av vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande 

produkter, 
2. taxan träder i kraft 1 januari 2023, och att  
3. den ersätter "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 och Alkohollagen" (KFS 4-
21). 

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 och 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  
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Taxa för tillsyn av folköl, 
handel med vissa 
receptfrialäkemedel, tobak, 
elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare samt 
tobaksfria nikotinprodukter 
Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn, kontroll och prövning som utförs av bygg- och 
miljönämnden i Katrineholms kommun enligt följande lagstiftning: 

 Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

 Alkohollag (2010:1662) avseende folköl 

 Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

2 § Bygg- och miljönämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning och andra åtgärder i samband med ansökningar och anmälningar 
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och kontroll 
3. Faktiska kostnader för provtagning och undersökning av prov. 

3 § Bygg- och miljönämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon utredning. 
2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller överinstans beslut. 
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite 

Avgiftsskyldig 
4 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt 
någon av ovanstående lagar. 

Timavgift 
5 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i 
Katrineholms kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken. Avgift tas ut för varje påbörjad 
halvtimme nedlagd handläggningstid. 

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd tillsynstid avses den sammanlagda 
tiden som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. 
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För inspektioner och andra kontroller med platsbesök som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgifter 
7 § 

Ansökningsavgifter 
Stadigvarande tillstånd till detaljhandel med tobak  8 timmar 

Tillfälligt tillstånd till detaljhandel med tobak   8 timmar 

Tillstånd till partihandel med tobak   9 timmar 

Anmälningsavgifter 
Mindre förändring     1 timme 

Ändrade ägar- eller styrelseförhållanden   5 timmar 

Mindre bolagsändring   3 timmar 

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  1 timme 

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter   1 timme 

Försäljning och eller servering av folköl   1 timme 

Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska erläggas av sökanden. Avgift för prövning 
ska erläggas även om ansökan avslås. Ansökningsavgift ska inte tas ut om ansökan återkallas 
innan handläggningen påbörjats. 

Handläggningsavgift debiteras i efterhand efter det att ansökan eller anmälan registrerats. 

8 § 

Årlig tillsynsavgift 
Detaljhandel eller partihandel med tobak   3 timmar 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare   2 timmar 

Folköl     2 timmar 

Handel med vissa receptfria läkemedel   2 timmar 

Tobaksfria nikotinprodukter    2 timmar 

Den årliga tillsynsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta årliga 
avgiften betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 
bedrivs från och med det år som verksamheten anmäldes eller fick tillstånd. 

I det fall försäljning sker av flera produktkategorier ovan kan den yttre tillsynen 
samordnas och avgiften reduceras. Full avgift betalas för den högsta tillsynsavgiften och 
övrig tillsynsavgift reduceras med 50% för tillkommande produktslag. 

Nedsättning av avgift 
9 § Bygg- och miljönämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl 
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och 
övriga omständigheter. 
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Avgift för uppföljande tillsyn eller bristande efterlevnad 
10 § Om bristande efterlevnad medför behov av extra eller uppföljande tillsyn eller kontroll 
utöver den normala tillsynsverksamheten tas avgift ut för nedlagd handläggningstid enligt 
timtaxa. Timavgift debiteras i efterhand. 

Betalning av avgift 
11 § Betalning av avgift ska ske till Katrineholms kommun. Betalning ska ske inom tid som anges 
i beslutet om avgift eller i fakturan. 

Överklagande 
12 § Bygg- och miljönämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 
Denna taxa gäller från 1 januari 2023.



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (2) 

   

 

§ 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. 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

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 Tony Karlssons (S) 
redaktionella ändring.  
Beslutet skickas till: 

Akten 



Bilaga A kommunstyrelsen 2022-10-26 § 135 
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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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KS/2022:336 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

VA-taxa för Katrineholms kommun 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VA-taxa för 

Katrineholms kommun (KFS 4.09). 
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

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 för ett flerbostadshus och 71 kr per månad för ett enbostadshus enligt 
bolagets kostnadsberäkningar. 

Ärendets handlingar 
 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 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Sörmland Vatten och Avfall AB 
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Post- och fakturaadress 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB Orgnr: 556742-9302 Telefon: 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18  Regnr för moms: SE556742930201 Fax: 0150-800 199 
641 51 Katrineholm  Företaget innehar F-skattebevis E-post: kundservice@sormlandvatten.se 
  Styrelsens säte: Katrineholm Webb: www.sormlandvatten.se 
    

 

Handläggare: Anna Axelsson  
 
 
Katrineholm 6 september 2022  

VA-taxa för Katrineholms kommun 
 
Förslag till beslut 

Styrelsen antar för egen del förslaget till ny VA-taxa samt föreslår kommunfullmäktige 
att fatta samma beslut. 

Ärendebeskrivning 

 
VA-taxa  
Inflationen i Sverige är den högsta på 30 år och detta påverkar bolaget på flera sätt. 
Det kan knappt ha undgått någon att elpriserna har skjutit i höjden. För bolagets del 
innebär detta att det trots fördelaktiga säkringsnivåer på el blir dyrare att pumpa vat-
ten till och från och i våra avlopps- och vattenverk. De ökade bränslepriserna fördyrar 
de transporter som krävs för att utföra våra uppdrag. Kriget i Ukraina har lett till att 
kostnaderna för kemikalierna som krävs för att rena vårt vatten har ökat kraftigt.  
 
För att mota den höga inflationen höjde Riksbanken under senvåren räntan över noll 
för första gången sedan 2014. Detta blev starten på en ny höjningscykel där Riksban-
ken enligt sina egna prognoser förväntas höja styrräntan ytterligare. Bolaget har ge-
nom derivatkontrakt räntesäkrat stora delar av upplåningen, men Riksbankens höj-
ningar kommer ändå att påverka resultatet negativt för befintliga lån. Dessutom till-
kommer upplåningskostnaden för nyinvesteringar.  
 
Bolagets vatten- och avloppsverk är i behov av stora investeringar för att möta kom-
mande kapacitetsökning och exploateringar och samtidigt bibehålla driftsäkerhet och 
leverans. Till detta behöver förnyelsetakten av ledningsnätet öka. Upplåningskostna-
den för dessa investeringar kommer att ske till en högre kostnad än tidigare. Därtill 
innebär de närmaste årens stora investeringar en risk för ännu större kostnadsök-
ningar i och med den kraftigt ökade låneportföljen. 
 
Sammantaget leder detta till att taxan för VA-tjänster i Katrineholms kommun behöver 
höjas från 1 januari 2023.  
 
  
 

Katrineholm Vatten och Avfall AB 
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Post- och fakturaadress 
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VA-taxans brukningsavgifter föreslås höjas enligt nedanstående tabell. 
 

Avgiftsdel Nuvarande avgift Föreslagen avgift 

Fast avgift, kr per år 2 700 kr 2 970 kr 

Lägenhetsavgift, kr 
per år 

2 100 kr 2 310 kr 

Tomtyteavgift, kr för 
varje påbörjad 100-
tal kvadratmeter 

250 kr 275 kr 

Förbrukningsavgift, 
kr per kubikmeter 

22,25 kr 24,70 kr 

Avgift för allmän 
platsmark, kr/påbör-
jad m2 

1,25 kr 1,38 kr 

 
 
För ett flerbostadshus innehållande 15 lägenheter och en vattenförbrukning på  
2 000 m3/ (typhus B, enligt Svenskt Vatten) motsvarar detta en ökad kostnad om  
46 kr per lägenhet och månad. 
 
För ett enbostadshus med en vattenförbrukning på 150 m3/år (typhus A, enligt 
Svenskt Vatten) motsvara de höjda avgifterna en ökad kostnad om 71 kr per månad. 
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Taxa för 
vatten, spillvatten och 

dagvatten 
i Katrineholms kommun  
Kommunstyrelsen 2022-10-26, § 135 

 
 
 
 

Kommunfullmäktige 2020-11-16, § 

115 Gäller från och med 1 januari 

2021 
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Inledande bestämmelser 
Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” då avses lag om allmänna vattentjänster (SFS 
2006:412). 

Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx.  

Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Katrineholm Vatten och 
Avfall AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Sörmland Vatten och Avfall AB på 
uppdrag av huvudmannen. 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent). 
 

1 Avgiftsskyldig 
För fastighet som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare enligt 
vattentjänstlagen, arrendator eller tomträttshavare betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för den allmänna allmänna VA- 
(vatten och avlopp) anläggningen. 

 

2 Betalning 
Avgifter enligt denna taxa betalas till huvudmannen. Fastighetsägaren är betalningsansvarig 
mot huvudmannen. 

Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 

Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. 
Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påföres enligt lag om 
ersättning för inkassokostnader (SFS 1981:739). Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § 
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till huvudmannen inom tio (10) kalenderdagar. 
 
 

3 Avgiftstyper 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

3.1 Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgifter är en engångsavgift för inkoppling till den allmänna VA-anläggningens 
vatten (V), spillvatten (S) respektive dagvatten (D). Agiften ska täcka kostnaderna för 
utbyggnad av det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. 
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3.2 Brukningsavgifter 
Brukningsavgifter är periodiska avgifter som innefattar två fasta avgifter och en rörlig avgift. 
Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen 
samt täcka kostnader för att leverera vattentjänsterna. 

Den rörliga avgiften faktureras enligt uppskattad förbrukning som är baserad på senaste 
vattenmätaravläsningen. En vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år av 
fastighetsägaren och meddelas till huvudmannen. 

 
 

4 Definitioner och avgiftsfaktorer 
4.1 Bostadsfastighet 
Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det 
viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 
 

Kontor Förvaltning Stormarknad 

Butik Utställningslokal Sporthall 

Hotell Restaurang Hantverk 

Småindustri Utbildning Sjukvård 
 

4.2 Annan fastighet 
Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som 
inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Huvudmannen avgör vilken fastighetskategori som ska gälla om detta är oklart. 
 
 
4.3 Obebyggd fastighet 
Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men bygglov ännu inte meddelats. 

 

4.4 Allmän platsmark 
Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
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4.5 Avgiftsfaktorer 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet 
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 brutto- 
area (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Förbindelsepunkt: Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till 
den allmänna VA-anläggningen sker. 

 
 

5 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet 
En fastighet kan anslutas till fyra vattentjänster, vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet 
(Df) och dagvatten gata (Dg), se tabell nedan. Avgift faktureras för de vattentjänster som 
fastigheten ansluts till. 

Avgift faktureras för nedanstående vattentjänster: 
Vattentjänst Anläggningsavgift Brukningsavgift 
Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvatten från fastighet (Df) Ja Ja 

Dagvatten från allmän platsmark (Dg) Ja Ja 
 
 

5.1 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten 
fastighet (Df) samt meddelat fastighetsägaren förbindelsepunktens läge. 

Om dagvatten fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, inträder betalningsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren meddelats detta. 

Avgiftsskyldighet för ändamålet dagvatten gata (Dg) inträder när åtgärder för avledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren blivit underrättad om detta. 

Taxan förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för avgiftsskyldighet är 
uppfyllda. 

5.2 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 

5.3 Betalas fakturerat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta 
faktureras på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

5.4 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla ändrade förhållanden till 
huvudmannen. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 
enligt 5.3 ut för tiden från det att två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och 
fram till dess tilläggsavgiften faktureras. 
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Anläggningsavgifter 
6 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 
6.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. 

Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1. 

Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, 
lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt. 

 

Avgift faktureras per fastighet med: 
 
Avgift exklusive moms 

 
En ledning 

 
Två ledningar 

 
Tre ledningar 

Samtliga 
vattentjänster 

a Servisavgift 39 200 kr 47 600 kr 56 000 kr 56 000 kr 
 

 
Avgift inklusive moms 

 
En ledning 

 
Två ledningar 

 
Tre ledningar 

Samtliga 
vattentjänster 

a Servisavgift 49 000 kr 59 500 kr 70 000 kr 70 000 kr 
 

 
 
Avgift exklusive moms 

 
Vatten 

(V) 

 
Spillvatten 

(S) 

Dagvatten 
fastighet 

(Df) 

Dagvatten 
gata 
(Dg) 

Samtliga 
vatten- 

tjänster 
b Förbindelsepunktsavgift 15 120 kr 25 200 kr 10 080 kr - 50 400 kr 

c Tomtyteavgift per m2 15,94 kr 26,56 kr - 10,62 kr 53,12 kr 
 
d Lägenhetsavgift, en avgift 

per lägenhet 

 
7 920 kr 

 
13 200 kr 

 
- 

 
5 280 kr 

 
26 400 kr 

 
e 

Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt 

 
- 

 
- 

 
18 480 kr 

 
- 

 
- 

 
 
 
Avgift inklusive moms 

Vatten 
(V) 

Spillvatten 
(S) 

Dagvatten 
fastighet 

(Df) 

Dagvatten 
gata 
(Dg) 

Samtliga 
vatten- 

tjänster 
b Förbindelsepunktsavgift 18 900 kr 31 500 kr 12 600 kr - 63 000 kr 

c Tomtyteavgift per m2 19,92 kr 33,20 kr - 13,28 kr 66,40 kr 
 
d Lägenhetsavgift, en avgift 

per lägenhet 

 
9 900 kr 

 
16 500 kr 

 
- 

 
6 600 kr 

 
33 000 kr 

 
e 

Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt 

 
- 

 
- 

 
23 100 kr 

 
- 

 
- 
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Servisavgift 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan 
fastigheterna enligt 6.1a. 

6.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras. 

6.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servis- 
ledningar ska, utöver avgift enligt 6.1, en etableringsavgift om 50 procent av avgiften enligt 
6.1a faktureras. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

Förbindelspunktsavgift 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras. 

 

Tomtyteavgift 
En avgift per m2 tomtyta. 

6.6 Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e. 

6.7 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 6.1c. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta tillämpas begränsningsregeln i 6.6. 

Vid ändrade förhållanden enligt 6.6, 6.7, 6.8 och 6.9 tas ytterligare avgift ut enligt 6.1c i den 
mån ovan angivna begränsningsregeln medger. De sammanlagda beloppen för servis- 
avgiften 6.1a ska då inte räknas till högre belopp än 100 procent av avgiften även om 
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 

 

Lägenhetsavgift 
En avgift per lägenhet. 

6.8 Lägenhetsantalet* bestäms efter de ritningar enligt bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet 
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 brutto- 
area (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

6.9 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastigheten ska avgift faktureras för varje tillkommande lägenhet enligt 6.1d. 

 

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt 
6.10 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan 
att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 6.1e. 
Om avgift faktureras enligt 6.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 6.1a 
och 6.1b. 
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7 Anläggningsavgift för annan fastighet 
7.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet. 

Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som 
inte jämställs med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2. 

Anläggningsavgiften består av fyra delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, 
samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt. 

Avgift faktureras per fastighet med: 
 
Avgift exklusive moms 

 
En ledning 

 
Två ledningar 

 
Tre ledningar 

Samtliga 
vattentjänster 

a Servisavgift 39 200 kr 47 600 kr 56 000 kr 56 000 kr 
 

 
Avgift inklusive moms 

 
En ledning 

 
Två ledningar 

 
Tre ledningar 

Samtliga 
vattentjänster 

a Servisavgift 49 000 kr 59 500 kr 70 000 kr 70 000 kr 
 

 
 
Avgift exklusive moms 

 
Vatten 

(V) 

 
Spillvatten 

(S) 

Dagvatten 
fastighet 

(Df) 

Dagvatten 
gata 
(Dg) 

Samtliga 
vatten- 

tjänster 
b Förbindelsepunktsavgift 15 120 kr 25 200 kr 10 080 kr - 50 400 kr 

c Tomtyteavgift per m2 28,50 kr 43 kr - 17,20 kr 86 kr 
 
d Lägenhetsavgift, en avgift 

per lägenhet 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
e 

Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt 

 
- 

 
- 

 
18 480 kr 

 
- 

 
- 

 
 
 

Avgift inklusive moms 

Vatten 
(V) 

Spillvatten 
(S) 

Dagvatten 
fastighet 

(Df) 

Dagvatten 
gata 
(Dg) 

Samtliga 
vatten- 

tjänster 
b Förbindelsepunktsavgift 18 900 kr 31 500 kr 12 600 kr - 63 000 kr 

c Tomtyteavgift per m2 32,25 kr 53,75 kr - 21,50 kr 107,50 kr 
 
d Lägenhetsavgift, en avgift 

per lägenhet 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
e 

Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt 

 
- 

 
- 
 

23 100 kr 
 

- 
 

- 

 
Servisavgift 
7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan 
fastigheterna enligt 7.1a. 

7.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska 
servisavgift enligt 7.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1b faktureras. 
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7.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servis- 
ledningar ska, utöver avgift enligt 7.1, faktureras en etableringsavgift om 50 procent av 
avgiften enligt 7.1a. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av 
att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

Förbindelspunktsavgift 
7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska 
servisavgift faktureras enligt 7.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1b. 

 

Tomtyteavgift 
En avgift per m2 tomtyta. 

7.6 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 7.1c. 

7.7 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av 
tomtyteavgift för del av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst tio år. 

Om mark under anståndstiden avyttras från fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta 
enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet 
upphör. För tid därefter faktureras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

Avgiftsskyldighet enligt 7.6 och 7.7 föreligger, då ändrat förhållande inträffat utan att bygglov 
krävts eller bygglov för ändrat förhållande medgivits (t ex ökning av tomtyta). 

 

Lägenhetsavgift 
Lägenhetsavgift faktureras inte för annan fastighet. 

 

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt 
7.8 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 7.1e. 
Om avgift faktureras enligt 7.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 7.1a 
och 7.1b. 
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8 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet 
8.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift faktureras. 

Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men bygglov ännu inte meddelats. 

Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, 
lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt. 

Avgift faktureras per fastighet med: 
 
Avgift Enligt Bostads- 

fastighet Enligt Annan 
fastighet 

a Servisavgift 6.1a 100% 7.1a 100% 

b Förbindelsepunktsavgift 6.1b 100% 7.1b 100% 

c Tomtyteavgift 6.1c 100% 7.1c 70% 

d Lägenhetsavgift 6.1d - 7.1d - 

 
e 

Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt 

 
6.1e 

 
100% 

 
7.1e 

 
100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e. 

8.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska övriga avgifter faktureras per fastighet med: 
 
Avgift 

 
Enligt 

Bostads- 
fastighet 

 
Enligt 

Annan 
fastighet 

a Servisavgift 6.1a - 7.1a - 

b Förbindelsepunktsavgift 6.1b - 7.1b - 

c Tomtyteavgift 6.1c - 7.1c 30% 

d Lägenhetsavgift 6.1d 100% 7.1d - 

 
e 

Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt 

 
6.1e 

 
- 

 
7.1e 

 
- 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.3 Uppförs byggnad på tidigare obebyggd fastighet ska avgift faktureras för varje 
tillkommande lägenhet enligt 6.1d. 

8.4 Om annan fastighet är obebyggd faktureras 70 procent av tomtyteavgiften enligt 7.1c. 
När fastigheten sedan bebyggs faktureras resterande 30 procent av tomtyteavgiften enligt 
den taxa som gäller när avgiftsskyldigheten inträder. 
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9 Anläggningsavgift för allmän platsmark 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. 

Avgift faktureras per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning: 
 
Avgift 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Avgift per m2 185,65 kr 232 kr 

 

10 Särtaxa och avtal vid avvikelser 
Om kostnaderna för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp avviker i beaktansvärd 
omfattning från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lag om allmänna 
vattentjänster avgifter faktureras enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

10.1 Avvikelser gällande betalning av anläggningsavgifter 
Enligt 36 § lag om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så önskar och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska faktureras enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess resterande del av avgiften faktureras. Betalas inte delbeloppet 
i tid ska dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen. 

 

11 Serviser på annat sätt 
Om fastighetsägare ansökt och fått beviljat av huvudmannen att ledningar som utförts på 
annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader som uppstått. 

11.1 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig 
servisledning och får detta godkänt av huvudmannen, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

11.2 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att utföra ny servisledning istället för och med 
annat läge än den redan befintliga, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägarens 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag 
som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter 
12 Brukningsavgift för bostadsfastighet 
12.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. 

Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1. 

Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per 
lägenhet och avgift per m3 levererat vatten. 

Avgift faktureras per fastighet med: 
 
Avgift för bostadsfastighet 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Fast avgift per år 2 376,00 kr 2 970,00 kr 

Avgift per lägenhet* och år 1 848,00 kr 2 310,00 kr 

Avgift per levererad m3 vatten 19,76 kr 24,70 kr 
* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet 
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 brutto- 
area (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom 
mätning för bebyggd fastighet, tas avgift ut efter en antagen förbrukning, så kallad 
schablonförbrukning, om 200 m3 per lägenhet och år för permanentbostad och med 150 m3 
per lägenhet och år för fritidshus. 

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett 
belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som 
ett mätställe. 

Byggvatten, det vill säga vatten som används vid uppförande av byggnad, faktureras i första 
hand enligt mätning. Om mätställe inte finns antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 
30 m3 per lägenhet under byggnadstiden. 

 

Reducerad avgift för bostadsfastighet 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras 
avgiften. 

 
Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål: 
 
Avgift 

 
Vatten (V) 

 
Spillvatten (S) 

Dagvatten 
fastighet (Df) 

Dagvatten 
gata (Dg) 

Fast avgift per år 45% 45% 5% 5% 

Avgift per lägenhet och år 35% 35% 25% 5% 

Avgift per levererad m3 vatten 40% 60% - - 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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13 Brukningsavgift för annan fastighet 
13.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet. 

Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som 
inte jämställs med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2. 

Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per påbörjat 
100-tal m2 tomtyta och avgift per m3 levererat vatten. 

Avgift faktureras per fastighet med: 
 
Avgift för annan fastighet 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Fast avgift per år 2 376,00 kr 2 970,00 kr 

Avgift per år och påbörjat 100-tal m2 tomtyta* 220,00 kr 275,00 kr 

Avgift per levererad m3 vatten 19,76 kr 24,70 kr 
* Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett 
belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som 
ett mätställe. 

 

Reducerad avgift för annan fastighet 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras 
avgiften. 

Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål: 
 
Avgift 

 
Vatten (V) 

 
Spillvatten (S) 

Dagvatten 
fastighet (Df) 

Dagvatten 
gata (Dg) 

Fast avgift per år 45% 45% 5% 5% 
Avgift per år och påbörjat 
100-tal m2 tomtyta 35% 35% 25% 5% 

Avgift per levererad m3 vatten 40% 60% - - 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14 Brukningsavgift för obebyggd fastighet 
14.1 För obebyggd fastighet ska fast avgift faktureras enligt nedan. 

Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men bygglov ännu inte meddelats. 

Brukningsavgiften är en periodisk avgift och faktureras en fast avgift per år. 

Avgift faktureras per fastighet med: 

 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

15 Brukningsavgift för allmän platsmark 
15.1 För allmän platsmark ska den som ansvarar för iordningställande och underhåll av 
marken betala brukningsavgift för bortledning av dagvatten. 

 
 
Avgift 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Avgift per m2 allmän platsmark 1,10 kr 1,38 kr 

 

16 Övriga avgifter 
 

 
Övriga avgifter 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

 
A 

Förgäves besök 
Avgift som faktureras fastighetsägaren i de fall då tillträde till 
fastigheten inte möjliggjorts enligt avtalad tid. 

 
400 kr 

 
500 kr 

 
B 

Nedtagning av vattenmätare 
Avgift för nedtagning av vattenmätare om det sker på 
fastighetsägarens begäran utöver ordinarie 
mätarbytesintervall. 

 
680 kr 

 
850 kr 

 
C 

Uppsättning av vattenmätare 
Avgift för uppsättning av vattenmätare om det sker på 
fastighetsägarens begäran utöver ordinarie 
mätarbytesintervall. 

 
680 kr 

 
850 kr 

 
 

D 

Undersökning av vattenmätare 
Avgift då fastighetsägare begärt undersökning av 
vattenmätare utöver ordinarie bytesintervall. Om mätaren är 
godkänd, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaden. 

 
 

1 200 kr 

 
 

1 500 kr 

 
E 

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare 
Avgift för byte av skadad vattenmätaren på grund av frost 
eller annan oaktsamhet orsakad av kund. 

 
880 kr 

 
1 100 kr 

 
F Avstängning av vattentillförseln 

Avgift för avstängning av vattentillförseln. 

 
680 kr 

 
850 kr 

Avgift Vatten (V) Spillvatten (S)
Dagvatten

fastighet (Df)
Dagvatten
gata (Dg)

Fast avgift per år 45% 45% 5% 5%
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G Påsläpp av vattentillförseln 

Avgift för påsläpp av vattentillförseln. 

 
680 kr 

 
850 kr 

 
H Montering av strypbricka i vattenmätare 

Avgift för montering av strypbricka i vattenmätare. 

 
680 kr 

 
850 kr 

 
I Demontering av strypbricka i vattenmätare 

Avgift för demontering av strypbricka i vattenmätare. 

 
680 kr 

 
850 kr 

 
J Länsning av vattenmätarbrunn 

Avgift för länsning av vattenmätarbrunn. 

 
800 kr 

 
1 000 kr 

 
 

K 

Felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel på 
LTA-anläggning, kostnad för material och reparation kan 
tillkomma 
Avgift för felaktig användning/hantering som lett till skada 
eller fel på LTA-enhet som orsakats av kund. 

 
 

800 kr 

 
 

1 000 kr 

 
L Hyra av brandposthuvud per vecka 

Avgift hyra av brandposthuvud per vecka. 

 
1 080 kr 

 
1 350 kr 

 
M Vattenförbrukning per m3 vid hyra av brandposthuvud 

Avgift för vattenförbrukningen vid hyra av brandposthuvud. 

 
23,70 kr 

 
29,62 kr 

 
N Köp av vattenkiosknyckel 

Avgift för köp av vattenkiosknyckel. 

 
336 kr 

 
450 kr 

 
O Vattenförbrukning per m3 vid vattenkiosk 

Avgift för vattenförbrukningen. 

 
15,80 kr 

 
19,75 kr 

 
 

P 

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning 
mindre än 100 mm. 
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på 
ledningsnätet vid installation och användning av 
sprinkleranläggning. 

 
 

4 000 kr 

 
 

5 000 kr 

 
 

Q 

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning 
100 mm. 
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på 
ledningsnätet vid installation och användning av 
sprinkleranläggning. 

 
 

12 000 kr 

 
 

15 000 kr 

 
 

R 

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning 
större än 100 mm. 
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på 
ledningsnätet vid installation och användning av 
sprinkleranläggning. 

 
 

20 000 kr 

 
 

25 000 kr 

 
S 

Kylvatten till dagvattennätet per m3 

Avgift för spillvattenmängd som med huvudmannens 
godkännande leds till dagvattennätet. 

 
5,93 kr 

 
7,41 kr 
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16.1 Avvikande gränsvärden för spillvatten (S) 
För spillvatten med föroreningshalter utöver följande gränsvärden uttas särskild reningsavgift 
som avtalas mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

Susp (Suspenderande ämnen) 0,35 kg/m3 

BOD7 (organiskt material) 0,30 kg/m3 

P-total (Totalfosfor) 0,014 kg/m3 
 

16.2 Avvikande mängder 
Tillförs spillvattennätet större spillvattenmängd än som motsvarar levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till spillvattennätet ska avgift för 
spillvattenavlopp faktureras efter den mängd spillvatten som avleds till spillvattennätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska faktureras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att mängderna vatten och spillvatten skiljer sig avsevärt åt. 

 
 
16.3 Vattenmätaravläsning 
Vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år. Mellanliggande faktureringar sker efter 
uppskattad förbrukning. Avläsning och fakturering ska ske på fastighetsägares begäran vid 
ägarbyte. 

 

17 Reglering av avgiftsbelopp 
Förändringar beslutas av Kommunfullmäktige. 

 

18 Om taxans beräkning är oskälig 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 12-15 i denna taxa träffar huvud- 
mannen istället avtal om avgiftens storlek. 

 

19 Av fastighetsägaren begärda åtgärder 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra brukande av anläggningen i visst fall, har huvudmannen rätt att träffa avtal om 
brukningsavgiftens storlek. Om huvudmannen efter medgivande tagit emot och renar 
dagvatten med sådan beskaffenhet att det medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön tas särskild avgift ut enligt avtal. 

 

20 Tvist 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av behörig mark- och miljödomstol. 
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Ordlista 
Abonnemang/abonnent 
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som 
regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller 
ringa möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent. 

ABVA 
Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avlopps- 
anläggning. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för anslutning till och användning av den 
allmänna VA-anläggningen. 

Allmän VA-anläggning 
En VA-anläggning där kommunen tillhandahåller vattentjänster enligt vattentjänstlagen. 
VA-anläggningen består till exempel av vattenverk, reningsverk och ledningar före 
fastighetens förbindelsepunkt. 

Allmän platsmark 
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisad som allmän 
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 

Anläggningsavgift 
Engångsavgift för inkoppling till allmänt dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten. 
Avgiften baseras på byggnader, fastighetens storlek och nytta. När en fastighet ligger inom 
ett verksamhetsområde måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för 
anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används 
eller inte. 

Annan fastighet 
Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål 
än bostad och som inte jämställs med bostadsfastighet enligt VA-taxan. 

Avloppsvatten 
Samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. 

Avstängningsavgift 
Avgift som faktureras vid vattenavstängning när fastighetsägare inte har betalt fakturan. 

Backventil 
En ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten 
att rinna tillbaka in i huset. 

Bostadsfastighet 
Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostads- 
ändamål. Med bostadsfastighet jämställs även fastighet som avses att bebyggas för vissa 
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempelvis 
kontor, butiker, utbildning, sjukvård, småindustri m.m. 

Brukningsavgift 
Den periodiska avgiften som innefattar två fasta avgifter samt en rörlig avgift. 

Bruttoareaenhet (BTA) 
Bruttoareaenhet, används för beräkning av anläggningsavgift (gäller lokal för annat än privat 
boende). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavtal
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Byggvatten 
Tillfälligt vatten under byggnadstiden för en fastighet. 

Dagvatten 
I taxan delas dagvatten upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten är vatten 
som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Det vatten 
som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta 
avlopps-reningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på två sätt i 
öppna (diken) eller i slutna (ledningar) system. 

Dricksvatten 
Kallvatten för hushållsändamål. 

Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter 
fakturans förfallodag. 

En- och tvåfamiljshus 
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus 
och kedjehus. 

Etableringsavgift 
Är en avgift för att starta upp ett arbete. 

Fast avgift 
En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. En fast avgift per tjänst som ska täcka kostnader 
för bland annat planering, kundregister och debitering. 

Fastighet 
Markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret. 

Fastighetsägare/fastighetsinnehavare 
Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses i vattentjänstlagen (2006:412), och i ABVA 
ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen 
jämställs fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare. 

Flerbostadshus 
Bostadsenhet med minst tre lägenheter. 

Fritidshus 
Bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende. Byggnad som taxerats som småhus och 
som är ansedd att användas som tillfällig bostad under semester och fritid (och inte nyttjas 
som permanentboende). 

Förbrukningsavgift 
En del av brukningsavgiften i VA-taxan. En rörlig förbrukningsavgift per levererad m3 vatten 
som täcker rörliga kostnader, produktions- och distributionskostnader, reningskostnader för 
vatten och spillvatten och kapital- och underhållskostnader. 

Förbindelsepunkt 
Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till den allmänna VA- 
anläggningen sker. 

Förbindelsepunktsavgift 
Den del av anläggningsavgiften som gäller upprättandet av förbindelsepunkt för fastigheten. 
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Hushåll 
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus. 

Huvudman 
Den som äger och driver allmän VA-anläggning. I vårt fall Flen Vatten och Avfall AB, 
Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB. 

Kund 
Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst. Kunder finns 
registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande och är då 
synonymt med kunder. 

Kylvatten 
Vatten som använts vid kylning till exempel i en industriprocess. 

LTA-anläggning 
Behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du 
ansluter till en tryckledning. LTA-anläggningen ligger på din fastighet. 

Lägenhet 
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om 
sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet 
inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet. 

Lägenhetsavgift 
En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. Avgift för ett hushåll och baseras på hur många 
bostadsenheter det finns på fastigheten 

Mark- och miljödomstolen 
Instans som prövar VA-ärenden. 

Matavfallskvarn 
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut 
på ledningsnätet eller samlas upp i tank. 

 
Nyttjanderättshavare 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsägare-begreppet, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det kan till exempel vara en hyresgäst. 

Nyttoparameter 
En avgiftsparameter där kunden betalar för nyttan av VA-tjänsten 
- ett exempel är att förbindelsepunkten är en nyttoavgift, kunden betalar för nyttan av att få 

tillgång till det allmänna nätet och anläggningarna. 
- ett exempel är tomtyteavgiften för en bostadsfastighet är att ju större tomtyta man har eller 

ju fler lägenheter som finns i fastigheten, ju större nytta har man av att vara ansluten till den 
allmänna anläggningen. 

Obebyggd fastighet 
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, men bygglov ännu inte meddelats. 

Permanentboende 
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda 
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Servis/servisledning 
Avgift kan faktureras för framdragning av servisledning. Den ledning som går mellan 
huvudledningen i gatan och in till fastigheten. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den 
allmänna delen och fastighetens VA-installation. 

Servisavgift 
Del av anläggningsavgiften. Den del av anläggningsavgiften som gäller framdragning av 
servisledningar till förbindelsepunkten för fastigheten. 

Småhus 
En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara 
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus. 

Spillvatten 
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållsspillvatten. 

Sprinkler 
En anordning som mer eller mindre automatiskt sprutar vatten för att släcka en uppkommen 
brand i en fastighet. 

Särtaxa 
Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ta ut den faktiska kostnaden för 
utbyggnaden av allmänt VA. Det ska dock vara särskilda skäl för att kostnaderna är högre än 
normalt. 

Taxeföreskrifter med prisbilaga 
Dokumentet för VA-taxa. 

Tomtyteavgift 
Den del av anläggningsavgiften som baseras på tomtytan för fastigheten. Tomtyteavgiften 
beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
godkänd karta. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala 
ledningsnätet. 

Tryckledning 
En ledning som är ansluten till en pump. 

Täthetsprovning 
Kontroll som visar att ledningarna är täta. 

VA 
Vanlig förkortning för vatten och avlopp. 

VA-anläggning 
Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra 
delar som krävs för att VA-systemet ska fungera. 

VA-huvudman 
Den som äger den allmänna VA-anläggningen. 

VA-taxa 
Populärnamn för Taxeföreskrifter med prisbilaga. Avgift som finansierar den allmänna VA- 
verksamheten, det vill säga kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten samt 
transportera och rena avloppsvatten och täcka investeringar i den allmänna VA- 
anläggningen. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige. VA-taxan utgörs av 
anläggningsavgift och brukningsavgift. 
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Vattenavstängning 
En efterföljd då kunden inte betalar. Vid rörbrott eller underhåll av ledningsnätet kan 
vattenleveransen stängas av. Vattnet kan även stängas av om en kund inte betalar sin skuld 
(uppfyllt avgiftsskyldigheten) trots påminnelser. 

Vattenmätare 
En mätare som installeras av huvudmannen för att mäta vattenförbrukningen. 

Vattentjänster 
Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning samt 
bortledande av spillvatten och dagvatten. Det finns tre olika vattentjänster: 

1. Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen). 
2. Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag). 
3. Avleda dagvatten (tillfälligt rinnande vatten till exempel regnvatten) 

Vattentjänstlagen 
Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Vattentjänstlagens regler syftar till att 
säkerställa att vatten- och avloppförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

Verksamhetsområde 
Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas 
genom en allmän VA-anläggning.



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (2) 

   

 

§ 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. 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

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. 

Beslutet skickas till: 

Akten 



Bilaga B kommunstyrelsen 2022-10-26 § 136 
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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



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-11 
Vår beteckning 

KS/2022:337 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Renhållningstaxa för Katrineholms kommun 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta renhållningstaxa för 

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

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 
 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 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Sörmland Vatten och Avfall AB 
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Handläggare: Ann-Christine Nyberg 
 
 
Katrineholm 6 september 2022 Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Renhållningstaxa Katrineholms kommun 2023 

Förslag till beslut 

Styrelsen antar för egen del förslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall samt före-
slår kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 janu-
ari 2023. 

Ärendebeskrivning 

Behovet av att höja renhållningstaxan föranleds av en kostnadsökning driven av inflat-
ion, höjda bränslepriser samt förändrade lagkrav som kräver anpassning av renhåll-
ningsverksamheten. 

Behov att justera renhållningstaxor inför 2023 

Det föreligger ett behov av att höja renhållningstaxan från 1 januari 2023 med an-
ledning av: 

• höjda behandlingsavgifter från 2023. Grunden är höjd förbränningsskatt 
samt ökade kostnader för utsläppsrätter, vars priser höjts rejält efter att sy-
stemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030. 
Behandlingspriset för förbränning av avfall förväntas öka med 31 procent 
och det avfall som lämnas till optisk sortering med 25 procent mellan 2022 
och 2023. 

• att entreprenörspriserna höjs med anledning av kraftigt stigande index.  
De största entreprenörsavtalen gällande insamling, omlastning och trans-
port av rest- och matavfall, grovavfall, latrin, fett samt slam från enskilda 
avloppsanläggningar träffas av indexjusteringar på mellan ca 10 och 18 
procent, främst orsakad av ökade drivmedelskostnader. Priset för HVO har 
ökat med över 70 procent sedan förra sommaren. 

• regeringsbeslutet om att från 2024 lägga över ansvaret för insamling av 
förpackningar på kommunerna. Detta kommer att kräva totala förändringar 
av framtida insamling av kommunalt avfall och avfall under kommunalt an-
svar under perioden 2023–2027. En resursförstärkning till renhållningen 
har budgeterats för att påbörja förändringsarbetet. 

• Förprojektering av framtida återvinningscentral i Katrineholm har budgete-
rats till 500 tkr. 

• Eventuell framtida investering i ny återvinningscentral i Katrineholm pro-
gnostiseras till 10 mnkr för år 2023 samt 25 mnkr för år 2024. 
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Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift 
samt en behandlingsavgift. Höjning av de delar som ingår i taxan föreslås ske en-
ligt bifogat taxedokument. 
 
För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 190 
l kärl innehållande 14 kg avfall per hämtning med hämtning varannan vecka inne-
bär detta en höjd avgift per år från 2 257 kr till 2 694 kr vilket är 437 kr per år eller 
ca 36 kr per månad. 
 
En flerbostadsfastighet med 15 lägenheter och 2 st. 660 l kärl (veckohämtning), 
sammantaget innehållande 108 kg avfall per vecka, får en höjd avgift med 4 119 kr 
per år - från 23 142 kr till 27 261 kr. Detta motsvarar ca 23 kr per lägenhet och må-
nad. Beloppen inkluderar moms. 

Avgiften för den vanligast förekommande slamhämtningen, slamavskiljare 3 m3 

höjs med 232 kr, från 1 548 kr till 1 780 kr. 

Ovanstående kostnadsökningar har i bifogat förslag till justering av renhållnings-
taxa fördelats enligt de principer som antogs av kommunfullmäktige 2020. 

Höjningarna som föreslås motsvarar en intäktsförstärkning på ca 5,7 mnkr där 5 
mnkr är relaterat till kärl- och säckavfall och 0,7 mnkr till intäktsförstärkning från 
slamhämtning och övriga tilläggstjänster såsom latrinhämtning, hantering av slam 
från fettavskiljare och fosforfällande anläggningar. 

Avgifter för tilläggstjänster ligger sedan tidigare på samma nivåer i våra tre kom-
muner, vilket vi avser fortsätta med. 
 
Avgifterna föreslås höjas från den 1 januari 2023. 

I Bilaga xx framgår förslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall. 
 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
 
 
Ann-Christine Nyberg 
Affärsområdeschef renhållning 
 



 
 
 
 
 
 

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

 
Kommunstyrelsen 2022-10-26, § 136 
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Beslutshistorik 
Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, § 72 

 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 
2014-02-24, § 20 
2014-11-17, § 17 
2015-11-16, § 244 
2020-11-16, § 114 
2021-11-22, § 162 
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1 Inledning 
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Katrineholms 
kommun. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i kommunens 
renhållningsordning bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Information om 
avfallshanteringen finns på www.sormlandvatten.se 

 
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-11-22. 

Avgifter enligt denna taxa är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent). 
 

1.1 Principer 
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Katrineholms 
kommun. Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i 
enlighet med de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av föreskrifter om 
avfallshantering för Katrineholms kommun. 

 
Taxan ska: 

 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet 
 styra mot målen i kommunens renhållningsordning 
 främja miljöanpassad avfallshantering 
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan 
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad 

 

1.2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen 
Katrineholms kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall som åläggs kommuner i Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. 
Insamling och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer. 

 

1.3 Fastighetsinnehavarens ansvar 
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig mot kommunen för avfallet som uppkommer eller 
av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande 
sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens 
avfallsföreskrifter. 

http://www.sormlandvatten.se/
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2 Allmänna bestämmelser 
2.1 Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer eller av andra skäl 
förekommer är skyldig att betala avfallsavgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 
abonnemang för aktuella avfallsslag. Med fastighetsinnehavare avses den som är 
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska 
anses som fastighetsägare. 

 
Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med 
fastighetsinnehavare. 

 
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet föreligger 
även från fastigheter där avfall inte finns att hämta. 

 
Ändring av ägandeförhållande, behållarstorlek eller annan ändring som kan ha betydelse 
för beräkning av avfallsavgiften ska utan dröjsmål anmälas till renhållaren enligt 
kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen 
träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. 

 

2.2 Betalning 
Avgifter enligt denna taxa betalas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är betalnings- 
ansvarig mot renhållaren. Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 

 
Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalnings- 
påminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påförs enligt 
lagen om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen 
från den dag betalningen skulle ha skett. 

 
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till renhållaren inom tio (10) kalenderdagar. 

 

2.3 Behållarstorlekar och behållartyper för hushållsavfall 
De kärlstorlekar som renhållaren tillhandahåller är 190, 370 och 660 liter. För kärlstorleken 
400 liter tillämpas samma avgift som för 370 liter. 

 
Containrar tillhandahålls i storleken 8 m3. 

 
För en- och tvåbostadshus med eget kärl eller kärl som delas av upp till två hushåll 
tillhandahålls kärlstorleken 190 liter. 

 
För latrin hanteras endast behållare som tillhandahålls av renhållaren. 

 
För hämtning av sorterat matavfall från restauranger och storkök kan 140 liters kärl 
tillhandahållas. 

 
Komprimatorer och underjordsbehållare tillhandahålls inte av renhållaren. Om fastighets- 
innehavare använder sådana behållare eller utrustning utför renhållaren hämtning och 
behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa. 
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2.4 Grundavgift 
Grundavgiften är årlig och betalas för alla fastigheter där hushållsavfall uppstår. 
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering. 

 
Grundavgiften faktureras även då uppehåll i hämtning beviljats. 

För respektive kundkategori ingår följande service i grundavgiften: 

2.4.1 En- och tvåfamiljshus 
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som 
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus. Två en- och tvåfamiljshus som delar kärl 
ingår i denna kategori. 

 
Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus: 

 Tillgång till återvinningscentral 
 Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren 
 Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren 
 Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation 

2.4.2 Fritidshus 
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas 
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). Två 
fritidshus som delar kärl ingår i denna kategori. 

 
Följande tjänster ingår i grundavgiften för fritidshus: 

 Tillgång till återvinningscentral 
 Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren 
 Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren 
 Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation 

 
2.4.3 Flerfamiljshus 
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter. 

 
Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus: 

 Tillgång till återvinningscentral för enskilda hushåll i flerbostadshus 
 Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt information 

från renhållaren 
 Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation 

 
2.4.4 Verksamheter 
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, 
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. 

 
Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus: 

 Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation 
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2.5 Hämtningsavgift 
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet. Avgiften 
baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är varannan vecka. 

 
Hämtningsavgift faktureras enligt följande: 

 För hämtning varje vecka faktureras avgift motsvarande 2,1 gånger avgiften för 
hämtning varannan vecka. 

 För hämtning två gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 4,4 gånger avgiften 
för hämtning varannan vecka. 

 För hämtning tre gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 7,1 gånger avgiften 
för hämtning varannan vecka. 

 
2.6 Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlings- 
anläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på avfallets vikt. 

 

2.7 Utsorterat matavfall 
Hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall för återvinning. Matavfallet sorteras i 
grön påse som tillhandahålls av renhållaren. Gröna påsar med matavfall lämnas i samma 
kärl som påsar med brännbart avfall. 

 
Fastighetsägare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet 
att själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till sluten tank för matavfall. Avgift för 
tömning av matavfall i tank, se 3.2.9. För hämtning av sorterat matavfall från restauranger 
och storkök kan 140 liters kärl tillhandahållas, se 3.1. 

 

2.8 Avgifter vid undantag 
Fastighetsinnehavare som medgivits undantag, enligt 42 § i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period undantaget avser. 

 
Vid total befrielse från renhållning faktureras ingen avgift. 

 

2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare 
Två närboende, som delar avfallskärl, enligt 34 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar 
en grundavgift per hushåll samt hämtnings- och behandlingsavgift för aktuellt antal 
hämtningar av avfallet. Grundavgift faktureras per hushåll. Hämtnings-och 
behandlingsavgiften faktureras en av fastighetsinnehavarna. 

 

2.10 Felsorteringsavgift 
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle 
och kärl faktureras. 

 
Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall 
lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller 
inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. 
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Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt 
att ta ut en särskild avgift. 

 

2.11 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas 
I de fall taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som 
är beskrivna i denna taxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt 
får renhållaren besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna taxa och de grunder 
som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken. 

 
Om hämtning av hushållsavfall inte kan ske med anledning av att hämtningsvägen inte 
uppfyller kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering faktureras fastighetsägaren 
gällande hämtningsavgift/bomkörningsavgift. 

 

3 Avgifter 
3.1 Abonnemangstyper för kärl- och säckavfall 
En- och tvåfamiljshus 
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som 
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus, se 2.4.1. 

 
Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift. Normalabonnemanget presenteras först i tabellerna nedan. För 13 
hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av VA- 
huvudmannen skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn. 

 
Avgift faktureras per fastighet med: 
 
26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

 
190 liters 

kärl 

370 
liters 

kärl 
Grundavgift 1 088 kr 1 088 kr 

Hämtningsavgift per kärl 426,40 kr 1 077,60 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 
 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters 

kärl 

370 
liters 

kärl 
Grundavgift 1 360 kr 1 360 kr 

Hämtningsavgift per kärl 533 kr 1 347 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 
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13 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters 

kärl 

370 
liters 

kärl 
Grundavgift 1 088 kr - 

Hämtningsavgift per kärl 341,60 kr - 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr - 
 

 
13 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters 

kärl 

370 
liters 

kärl 
Grundavgift 1 360 kr - 

Hämtningsavgift per kärl 427 kr - 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr - 
 

Fritidshus 
Med fritidshus avses bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende, se 2.4.2. Avgiften 
är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift. För 5 hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till 
tillsynsmyndigheten eller av VA-huvudmannen skriftligt godkännande om användande av 
matavfallskvarn. 

 
Avgift faktureras per fastighet med: 
 
10 hämtningar/säsong 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters 

kärl 

370 
liters 

kärl 
Grundavgift 792 kr 792 kr 

Hämtningsavgift per kärl 162,40 kr 409,60 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 
 

 
10 hämtningar/säsong 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters 

kärl 

370 
liters 

kärl 
Grundavgift 990 kr 990 kr 

Hämtningsavgift per kärl 203 kr 512 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 
 
 

 
5 hämtningar/säsong 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters 

kärl 

370 
liters 

kärl 
Grundavgift 792 kr - 

Hämtningsavgift per kärl 132 kr - 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr - 
 

 
5 hämtningar/säsong 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters 

kärl 

370 
liters 

kärl 
Grundavgift 990 kr - 

Hämtningsavgift per kärl 165 kr - 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr - 
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Flerfamiljshus 
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter, se 2.4.3. Avgiften är en 
periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. 

 
Avgift faktureras per fastighet med: 

26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 384 kr 384 kr 384 kr 

Hämtningsavgift per kärl 426,40 kr 1 077,60 kr 1 482,40 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 1,76 kr 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 480 kr 480 kr 480 kr 

Hämtningsavgift per kärl 533 kr 1 347 kr 1 853 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 2,20 kr 
 
 

52 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 384 kr 384 kr 384 kr 

Hämtningsavgift per kärl 887,20 kr 2 242,40 kr 3 082,40 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 1,76 kr 
 

52 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 480 kr 480 kr 480 kr 

Hämtningsavgift per kärl 1 109 kr 2 803 kr 3 853 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 2,20 kr 
 
 

104 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 384 kr 384 kr 384 kr 

Hämtningsavgift per kärl 1 885,60 kr 4 764 kr 6 551,20 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 1,76 kr 
 

104 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet 480 kr 480 kr 480 kr 

Hämtningsavgift per kärl 2 357 kr 5 955 kr 8 189 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 2,20 kr 
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156 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet - - 384 kr 

Hämtningsavgift per kärl - - 10 404,80 kr 

Behandlingsavgift per kg - - 1,76 kr 
 

156 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift per lägenhet - - 480 kr 

Hämtningsavgift per kärl - - 13 006 kr 

Behandlingsavgift per kg - - 2,20 kr 
 
 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

3 m3 
underjords 

behållare 

4 m3 
underjordsb 

ehållare 

5 m3 
underjordsb 

ehållare 
Grundavgift per lägenhet 384 kr 384 kr 384 kr 

Hämtningsavgift per behållare 4 042,40 kr 5 389,60 kr 6 736,80 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 1,76 kr 
 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

3 m3 
underjords 

behållare 

4 m3 
underjordsb 

ehållare 

5 m3 
underjordsb 

ehållare 
Grundavgift per lägenhet 480 kr 480 kr 480 kr 

Hämtningsavgift per behållare 5 053 kr 6 737 kr 8 421 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 2,20 kr 
 
 
 

 
52 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

3 m3 
underjords 

behållare 

4 m3 
underjordsb 

ehållare 

5 m3 
underjordsb 

ehållare 
Grundavgift per lägenhet 384 kr 384 kr 384 kr 

Hämtningsavgift per behållare 8 408 kr 11 210,40 kr 14 012,80 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 1,76 kr 
 

 
52 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

3 m3 
underjords 

behållare 

4 m3 
underjordsb 

ehållare 

5 m3 
underjordsb 

ehållare 
Grundavgift per lägenhet 480 kr 480 kr 480 kr 

Hämtningsavgift per behållare 10 510 kr 14 013 kr 17 516 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 2,20 kr 
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Verksamheter 
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, 
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. Avgiften är en periodisk avgift och består av 
tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. 

 
Avgift faktureras per fastighet med: 

26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 656 kr 656 kr 656 kr 

Hämtningsavgift per kärl 426,40 kr 1 077,60 kr 1 482,40 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 1,76 kr 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 820 kr 820 kr 820 kr 

Hämtningsavgift per kärl 533 kr 1 347 kr 1 853 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 2,20 kr 
 
 

52 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 656 kr 656 kr 656 kr 

Hämtningsavgift per kärl 887,20 kr 2 242,40 kr 3 082,40 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 1,76 kr 
 

52 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 820 kr 820 kr 820 kr 

Hämtningsavgift per kärl 1 109 kr 2 803 kr 3 853 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 2,20 kr 
 
 

104 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 656 kr 656 kr 656 kr 

Hämtningsavgift per kärl 1 885,60 kr 4 764 kr 6 551,20 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 1,76 kr 1,76 kr 
 

104 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 820 kr 820 kr 820 kr 

Hämtningsavgift per kärl 2 357 kr 5 955 kr 8 189 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 2,20 kr 2,20 kr 
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156 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 656 kr - 656 kr 

Hämtningsavgift per kärl 2 995,20 kr - 10 404,80 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr - 1,76 kr 
 

156 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

190 
liters kärl 

370 
liters kärl 

660 
liters kärl 

Grundavgift 820 kr - 820 kr 

Hämtningsavgift per kärl 3 744 kr - 13 006 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr - 2,20 kr 
 
 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

8 m3 
container 

Grundavgift 656 kr 

Hämtningsavgift per behållare 14 372 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 
 

26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

8 m3 
container 

Grundavgift 820 kr 

Hämtningsavgift per behållare 17 965 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 
 
 

52 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

8 m3 
container 

Grundavgift 656 kr 

Hämtningsavgift per behållare 29 893,60 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 
 

52 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

8 m3 
container 

Grundavgift 820 kr 

Hämtningsavgift per behållare 37 367 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 
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104 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

8 m3 
container 

Grundavgift 656 kr 

Hämtningsavgift per behållare 63 524 kr 

Behandlingsavgift per kg 1,76 kr 
 

104 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

8 m3 
container 

Grundavgift 820 kr 

Hämtningsavgift per behållare 79 405 kr 

Behandlingsavgift per kg 2,20 kr 
 
 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

140 liters 
kärl 

(matavfall) 
Hämtningsavgift per kärl 1 470,40 kr 

Behandlingsavgift per kärl 1 672 kr 
 

 
26 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

140 liters 
kärl 

(matavfall) 
Hämtningsavgift per kärl 1 838 kr 

Behandlingsavgift per kärl 2 090 kr 
 
 

 
52 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

140 liters 
kärl 

(matavfall) 
Hämtningsavgift per kärl 2 940 kr 

Behandlingsavgift per kärl 3 344 kr 
 
 

 
52 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

140 liters 
kärl 

(matavfall) 
Hämtningsavgift per kärl 3 675 kr 

Behandlingsavgift per kärl 4 180 kr 
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104 hämtningar per år 
Årsavgift exklusive moms 

140 liters 
kärl 

(matavfall) 
Hämtningsavgift per kärl 5 880 kr 

Behandlingsavgift per kärl 6 688 kr 
 

 
104 hämtningar per år 
Årsavgift inklusive moms 

140 liters 
kärl 

(matavfall) 
Hämtningsavgift per kärl 7 350 kr 

Behandlingsavgift per kärl 8 360 kr 
 

3.2 Tilläggstjänster 
3.2.1 Dragvägstillägg 
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl fått godkänt att ha kärlet placerat på annan 
plats än den anvisade hämtningsplatsen. 

 
Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet och uppställningsplats för hämtningsfordonet. 
Renhållaren avgör när och hur dragvägstillägg ska tillämpas. Dragvägstillägg per kärl 
faktureras i intervaller om 10 meter, med start från 2 meter (1 meter ingår), samt baseras 
på avstånd och kärlstorlek. 

 
Dragvägstillägg faktureras enligt följande: 

 
 För dragväg över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 

dragväg 2–20 meter. 
 För kärlstorlek över 400 liter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 

kärlstorlek upp till 400 liter. 
 

 
Avgift per kärl och hämtningstillfälle, exklusive moms 

Upp till 
400 liter 

 
660 liter 

Tillägg för gångavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m intervall, 1-
20 m 9,60 kr 14,40 kr 

Tillägg för gångavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m intervall, 
över 20 m 14,40 kr 21,60 kr 

 
 
Avgift per kärl och hämtningstillfälle, inklusive moms 

Upp till 
400 liter 

 
660 liter 

Tillägg för gångavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m intervall, 1-
20 m 12 kr 18 kr 

Tillägg för gångavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m intervall, 
över 20 m 18 kr 27 kr 
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3.2.2 Extrahämtning av kärl- och säckavfall 
Extra säck tillsammans med ordinarie hämtning eller extra kärltömning, utöver ordinarie 
hämtning, ska beställas via renhållarens kundservice. 

 
 
 
 
Avgift per styck, exklusive moms 

 
 

upp till 
400 liter 

 
 
 

660 liter 

Container 
och 

underjords 
behållare 

Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle 96 kr 96 kr 96 kr 
Extrahämtning inom tre arbetsdagar 739,20 kr 760 kr 1 182,40 kr 

 
 
 
 
Avgift per styck, inklusive moms 

 
 

upp till 
400 liter 

 
 
 

660 liter 

Container 
och 

underjords 
behållare 

Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle 120 kr 120 kr 120 kr 
Extrahämtning inom tre arbetsdagar 924 kr 950 kr 1 478 kr 

 

3.2.3 Kärlbyte och kärllås 
För byte till annan kärlstorlek faktureras avgift. Nyutställning och byte i samband med 
ägarbyte av fastigheten faktureras inte kärlbytesavgift. 

 
Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 190–660 liter, erhålls mot en engångskostnad. 

 
 
Avgift 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Kärlbyte Byte av kärl till annan storlek. 160 kr 200 kr 

Kärllås Lås till 190 – 660 l kärl 600 kr 750 kr 
 

3.2.4 Felsorteringsavgift 
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle 
och kärl faktureras, se 2.10. 

 

Avgift  
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Per kärl 320 kr 400 kr 
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3.2.5 Hushållsavfall från tillfälliga arrangemang 
Som tillfällig räknas arrangemang som pågår kortare tid än en kalendermånad, till exempel 
marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare 
ställas ut. Om verksamheten pågår längre tid ska abonnemang tecknas. 

 
Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar. 

 
 
Avgift 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Utställning av kärl per hämtställe 480 kr 600 kr 

Hemtagning av kärl per hämtställe 480 kr 600 kr 

Tömning per kärl 40 kr 50 kr 

Avgift för försvunnet kärl upp till 400 l, per kärl 480 kr 600 kr 

Avgift för försvunnet kärl 660 l, per kärl 1 360 kr 1 700 kr 
 

3.2.6 Grovavfall 
Grovavfall är till exempel trasiga möbler, leksaker och cyklar. Som grovavfall räknas inte 
fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det 
räknas som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall eller bildelar 
räknas inte heller som grovavfall. 

 
Grovavfall från en- och tvåbostadshus samt fritidshus 
Hämtning av grovavfall från hushåll, enligt information från renhållaren, ingår i 
grundavgiften. Varje kolli/enhet får väga max 25 kg. Avfallet ska, i den mån det är möjligt, 
buntas eller förpackas på lämpligt sätt samt märkas med ordet grovavfall och fastighetens 
adress. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm. 

 
 
Avgifter vid hämtning av grovavfall 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Schemalagd hämtning vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt 
fritidshus 

 
0 kr* 

 
0 kr* 

Budning av tilläggskolli vid schemalagd grovavfallshämtning, per 
kolli 

 
80 kr 

 
100 kr 

Grovavfall i container, 8 m3 3 200 kr 4 000 kr 

Bomkörning, beställt men inte utställt avfall 440 kr 550 kr 
* Ingår i grundavgiften. 

 
 

Grovavfall från flerfamiljshus 
Hämtning av grovavfall i container kan beställas av fastighetsägaren för sina hyresgästers 
behov. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som 
fastställs av återvinningscentralens ägare. 

 
 
Avgifter vid hämtning av grovavfall 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Grovavfall i container, 8 m3 3 200 kr 4 000 kr 
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Grovavfall från verksamheter 
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som fastställs av 
återvinningscentralens ägare. 

 
3.2.7 Farligt avfall 
Insamling av farligt avfall från enskilda hushåll erbjuds i form av mobil insamling, enligt 
information från renhållaren. Farligt avfall från hushåll kan också lämnas på 
återvinningscentralen i Katrineholm. 

 
 

Avgift för farligt avfall 
Exklusive 

moms 
Inklusive 

moms 
Mobil insamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus 0 kr* 0 kr* 

* Ingår i grundavgiften. 
 

Farligt avfall från flerfamiljshus och verksamheter kan lämnas på återvinningscentralen i 
Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare. 

 

3.2.8 Övrigt budat avfall 
Farligt avfall respektive el-avfall hämtas om entreprenören bedömer att det är förenligt med 
god arbetsmiljö. Hyreskostnad för eventuell sorteringsutrustning för farligt avfall respektive 
el-avfall som tillhandahålls av entreprenör kan tillkomma och faktureras särskilt av 
entreprenören. 

 
 
Avgift för övrigt budat avfall 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Övrig budad hämtning av sorterat, förpackat avfall, per kolli/enhet 1 600 kr 2 000 kr 

 

3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Hämtning av slam utöver schemalagd hämtning kan beställas via renhållarens kundservice. 
Hämtningen utförs vardagar inom åtta kalenderdagar från beställning. Beställningar efter 
ordinarie öppettider registreras nästkommande vardag och utförs inom åtta kalenderdagar. 
För hämtning av slam är avgiften baserad på anläggningens volym samt slanglängd. Med 
slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats till 
slamanläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan hämtningsfordonets 
uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift 
per påbörjad 10 meter. 

 
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 

 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 
slanglängd 11–20 meter. 

 
Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att 
tömning kan ske genom slamsugning. 

 
Vid gemensam slamanläggning faktureras tömningsavgiften fastighetsägaren där 
anläggningen är placerad. 

 
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överens- 
kommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme. 
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Reducerad avgift tillämpas vid beställning av samtidig tömning för två eller fler 
slamanläggningar med samma hämtningsadress. Till exempel vid samtidig budning av 
köksavlopp och sluten tank. 

 
Slamavskiljare, slutna tankar, slam från toalettvagnar samt matavfall i sluten tank 

 
Avgift per 
tömning, 
exklusive moms Upp till 2 m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3 

Över 6 m3, 
per m3 

Tömningsavgift 1 148 kr 1 424 kr 1 792,80 kr 2 115,20 kr 2 439,20 kr 382,40 kr 
 

Avgifter per 
tömning, 
inklusive moms Upp till 2 m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3 

Över 6 m3, 
per m3 

Tömningsavgift 1 435 kr 1 780 kr 2 241 kr 2 644 kr 3 049 kr 478 kr 
 
 

BDT-brunn (köksavlopp) 
 

Avgift per 
tömning, 
exklusive moms 

 
Upp till 2 

m3 

 
Över 2 m3, 

per m3 
Tömningsavgift 730,40 kr 320,80 kr 

 
 

Avgift per 
tömning, 
inklusive moms 

 
Upp till 2 

m3 

 
Över 2 m3, 

per m3 
Tömningsavgift 913 kr 401 kr 

 
 

 
Övriga avgifter vid tömning av slam och BDT-brunnar 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under 
ordinarie öppettider 1 200 kr 1 500 kr 

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under 
ordinarie öppettider 2 000 kr 2 500 kr 

Bomkörningsavgift 440 kr 550 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 112 kr 140 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 168 kr 210 kr 
Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440 kr 550 kr 
Reduktion vid samordnad tömning 320 kr 400 kr 
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3.2.10 Slam från tillfälliga arrangemang 
För hämtning av slam vid tillfälliga arrangemang, som exempelvis matmarknad, musikfest, 
kommunala arrangemang med mera faktureras en framkörningsavgift samt tömningsavgift 
per påbörjad timme. 

 
 
Avgift 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Slam från tillfälliga arrangemang, framkörningsavgift 400 kr 500 kr 
Slam från tillfälliga arrangemang, per påbörjad timme 800 kr 1 000 kr 

 

3.2.11 Slam från fettavskiljare 
För hämtning av fett från fettavskiljare är avgiften baserad på anläggningens volym samt 
slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats 
till slam-anläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan 
hämtningsfordonets uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter 
faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter. 

 
Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 

 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 
slanglängd 11–20 meter. 

 
Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter 
överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme. 

 
 

 
Avgift per hämtning 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Upp till 1 m³ 1 128 kr 1 410 kr 
Tillägg per m³ över 1 m³ 1 128 kr 1 410 kr 

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under 
ordinarie öppettider 1 200 kr 1 500 kr 

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under 
ordinarie öppettider 2 000 kr 2 500 kr 

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 112 kr 140 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 168 kr 210 kr 
Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440 kr 550 kr 
Bomkörning 1 200 kr 1 500 kr 

 
 

3.2.12 Fosforfällande anläggningar 
Avgift för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar faktureras fastighets-
innehavaren per hämtning. Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren 
förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. 
Hämtning sker i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten, enligt information 
från renhållaren. Nytt filtermaterial tillförs anläggningen genom fastighetsinnehavarens 
försorg. 
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Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 
 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 

slanglängd 11–20 meter. 
 

 
Avgift 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter 3 827,20 kr 4 784 kr 
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter 4 784 kr 5 980 kr 
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg 2 296 kr 2 870 kr 
Förpackat filtermaterial över 500 kg 2 392 kr 2 990 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 112 kr 140 kr 
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 168 kr 210 kr 
Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period 1 600 kr 2 000 kr 
Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme 960 kr 1 200 kr 
Bomkörning 1 200 kr 1 500 kr 

 

3.2.13 Latrin 
Avgift för latrinabonnemang faktureras fastighetsinnehavaren per behållare samt 
hämtningsavgift per behållare vid behov. Latrin hämtas i engångsbehållare, som ska 
placeras vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt enligt 
renhållarens anvisningar. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjord 
utvändigt. 

 
 
Avgift 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken 318,40 kr 398 kr 
Budad hämtning av behållare, per behållare 80,80 kr 101 kr 
Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning 399,20 kr 499 kr 
Bomkörning, budad men inga behållare vid hämtningsplats 506,40 kr 633 kr 
Egen avlämning vid åretvinningscentral 0 kr 0 kr 

 

4 Hämtningsintervaller 
Förklaring av möjliga hämtningsintervall för kärl- och säckavfall. 

 
 
Hämtningsintervall 

Hämtningar 
per år 

Varannan vecka, helår 26 

Var fjärde vecka, helår 13 

Varje vecka, helår 52 

Två gånger varje vecka, helår 104 

Tre gånger varje vecka, helår 156 

Varannan vecka, sommarperiod* 10 

Var fjärde vecka, sommarperiod* 5 
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* Sommarperiod framgår enligt information från renhållaren 
 

5 Ordlista 
Abonnemang/abonnent 
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som regel- 
mässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa 
möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent. 

 
Akuttömning/akuttillägg 
Tilläggskostnad för slamtömning inom 24 timmar eller inom tre arbetsdagar efter beställning 
under ordinarie öppettid. 

 
Avfallsbehållare 
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller behållare. 
Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på behållare: 

 Kärl (storlek 190–660 liter) 
 Container (8 m3) 
 Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (3–5 m3) 
 Latrinbehållare 

 
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. De töms i sopbil med hjälp av en kärllyft 
på bilen. 

 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen regleras i svensk lag genom Miljöbalken och avfallsförordningen, samt i 
kommunens renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om 
avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som 
beslutar om avfallstaxan. 

 
BDT-brunn/köksavlopp 
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, 
disk- och tvättvatten. Kan också kallas enskild avloppsanläggning. 

 
Behandlingsavgift 
En rörlig del av renhållningsavgiften. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för 
omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I 
Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo. 

 
Behållare 
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller avfallsbehållare. 
Behållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare. 

 
Bomkörningsavgift 
Avgift som faktureras kund i de fall hämtning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall) 
inte kan ske enligt kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering eller då renhållaren 
inte tillåts hämta avfallet. 

 
Budning 
Beställning av hämtning/tömning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall). 

 
Container 
Avfallsbehållare av storlek 8 m3 
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Delad avfallsbehållare 
Delad avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna 
regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift faktureras för 
respektive fastighet, rörlig avgift faktureras för en av fastigheterna. 

 
Dragvägstillägg/Gångavstånd 
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl har fått godkänt att placera sitt kärl närmare 
bostaden än den anvisade hämtningsplatsen. 

 
Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter 
fakturans förfallodag. 

 
En- och tvåfamiljshus 
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus 
och kedjehus. 

 
Enskild avloppsanläggning/slamanläggning 
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn 
(bad, disk och tvätt). 

 
Extrahämtning 
Beställning av hämtning utöver eller tillsammans med ordinarie hämtning. 

 
Fastighetsinnehavare/fastighetsägare 
Med fastighetsinnehavare/fastighetsägare avses den som är ägare av fastigheten eller den 
som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som fastighetsägare. 

 
Felsorteringsavgift 
Vid felsortering av avfall i kärl kommer fastighetsägaren att meddelas och felet påpekas. Till 
exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall lägga 
farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller inte 
tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. Även vid påträffande av 
otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift. 

 
Fettavskiljare 
Fettavskiljare kan finnas vid till exempel gatukök, restauranger eller skolkök där 
hushållsavfall i form av fett uppstår. Tömning ska ske i enlighet med gällande ABVA. 

 
Filtermaterial från fosforfällande anläggningar 
En typ av anläggning för efterföljande rening av fosfor. 

 
Flerbostadshus 
Bostadsenhet med minst tre lägenheter. 

 
Fritidshus 
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas 
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). 

 
Föreskrifter om avfallshantering 
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med 
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering stadgar 
bland annat vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och 
hur avfall ska hämtas. 
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Gemensam slamanläggning 
Gemensam slamanläggning kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. 
Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

 
Grovavfall 
Hushållsavfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 
Grundavgift 
Den fasta delen av renhållningsavgiften. Grundavgiften ska täcka kostnader för information, 
avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom ingår kostnader för 
återvinningscentralen. Grundavgiften belastar samtliga renhållningskunder. 

 
Gröna påsen 
En obligatorisk del av insamling av hushållsavfall i form av matavfall. Ingår i taxans avgifter. 

 
Gångavstånd/Dragvägstillägg 
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl har fått godkänt att placerasitt kärl närmare 
bostaden än den anvisade hämtningsplatsen. 

 
Helårsboende/Permanentboende 
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda. 

 
Hushåll 
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus. 

 
Hushållsavfall 
Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller 
sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Exempel på avfall som 
uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, latrin, slam, grovavfall och trädgårdsavfall, el- 
avfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall, 
samt döda sällskapsdjur. 

 
Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall 
från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i 
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. 

 
Hämtningsavgift 
En rörlig del av renhållningsavgiften. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling 
och avfallsbehållare. 

 
Hämtningsplats 
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet 
där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som 
uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som 
hämtar. 

 
Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde för hushållsavfall 
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att 
avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera 
avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i 
producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall. 
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Kompostering 
Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidshus kan hushållsavfall hämtas 
var fjärde vecka under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till 
tillsynsmyndigheten gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall 
komposteras på fastigheten. 

 
Komprimerande container 
En typ av container, som inte erhålls via renhållaren Används oftast för verksamhetsavfall. 

 
Kund 
Avser fastighetsinnehavare som har ett abonnemang eller köper en tjänst för 
avfallshantering. Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter 
finns förekommande och är då synonymt med kunder. 

 
Kärl 
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas behållare och kan vara av 
olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare. 

 
Kärllås 
Tillbehör till avfallsbehållare. Erhålls mot en engångskostnad. 

 
Kärl- och säckavfall 
Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive material till 
återvinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall. 

 
Köksavlopp/BDT-brunn 
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, 
disk- och tvättvatten. Kan också kallas för enskild avloppsanläggning. 

 
Lastväxlarcontainer 
En typ av container som inte erhålls via renhållaren. 

 
Latrinbehållare 
Tätslutande behållare för mänsklig avföring. 

 
Liftdumpercontainer 
En typ av container som erhålls via renhållaren. 

 
Matavfall 
Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller 
verksamheter. Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget. 

 
Matavfallskvarn 
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet 
ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank. 

 
Minireningsverk 
En typ av enskild avloppsanläggning. 

 
Permanentboende/Helårsboende 
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda. 

 
Renhållare 
Den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av hushållsavfall. I vårt fall Flen 
Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall 
AB. 
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Renhållningsavgift/Taxa för hushållsavfall 
Kommunfullmäktige beslutar om taxan, det vill säga vad det kostar. 

 
Taxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för 
alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll 
eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet faktureras ingen hämtnings- eller 
behandlingsavgift. 

 
1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, 
kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt 
miljökontrollavgifter. 

 
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare. 

 
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och 
avfallsförbränning med energiutvinning. 

 
Samfällighetsförening 
Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och ett gemensamt ansvar 
för avfallshanteringen. Hanteras som en juridisk person. 

 
Slamanläggning/enskild avloppsanläggning 
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn 
(bad, disk och tvätt). 

 
Slamavskiljare 
En typ av slamanläggning. Kallas ibland två- eller trekammar brunn. 

 
Slanglängdstillägg 
Tilläggsavgift vid tömning av slamanläggning eller fettavskiljare, då föraren behöver 
använda över 10 meter slang från där fordonet kan parkeras till botten av 
slamanläggningen eller ”kopplingspunkten”. 

 
Sluten tank 
En typ av slamanläggning. 

 
Småhus 
En småhusenhet är en byggnad med ett eller två hushåll. En småhusenhet kan även vara 
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus. 

 
Sommarhämtning 
Period för hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin. 

 
Tillsynsmyndighet 
Den nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 
Underjordsbehållare (underjordisk container, markbehållare, nergrävda behållare) 
Typ av avfallsbehållare. 

 
Uppehåll i hämtning 
Ett undantag från kommunernas föreskrifter om avfallshantering då kunden befrias från den 
rörliga delen av renhållningsavgiften, under den aktuella tidsperioden, kan beviljas av 
tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 



28

Utsträckt hämtningsintervall 
Kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens 
föreskrifter om avfallshantering. 

 
Verksamhet 
Med verksamheter avses yrkesmässiga verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. 

 
Återvinningscentral, ÅVC 
Bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med 
mera. Ibland även med verksamhet för återanvändning. 

 
 

.



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (2) 

   

 

§ 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 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

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

Förslag och yrkanden 

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 



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 

 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3) 

Datum 

2022-10-10 
Vår beteckning 

KS/2022:358 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Revidering - Lokala ordningsföreskrifter för 
Katrineholms kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 

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

 Polismyndighetens skrivelse 2022-10-21 

Ärendebeskrivning 
I de lokala ordningsföreskrifterna för Katrineholms kommun regleras bland annat frågan 
om vilka områden som ska jämställas med offentlig plats, vilket är av betydelse för 
tillämpningen av föreskrifterna. I uppräkningen av områden som jämställs med offentlig 
plats ingår bland annat en förteckning över kommunens allmänna badplatser (§ 3). Denna 
förteckning används i föreskrifterna även för att reglera vid vilka badplatser som hundar 
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inte får vistas. Under sommaren 2022 har det uppmärksammats att den kommunala 
badplatsen i Björkvik (Klubbetorp) ej finns angiven föreskrifterna. Service- och 
tekniknämnden föreslår därför att föreskrifternas förteckning över allmänna badplatser i 
kommunen kompletteras med badplatsen i Björkvik (Klubbetorp). 

En annan fråga som regleras ordningsföreskrifterna är övergripande regler för grävning och 
schaktning (§ 6). För närmare information hänvisar föreskrifterna till dokumentet 
Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark. Detta dokument upphävdes dock 
av service- och tekniknämnden i september 2021 (STN 2021-09-30 § 57). Service- och 
tekniknämnden föreslår därför en redaktionell ändring där hänvisning till vidare 
information istället görs till det nya dokumentet Regler för grävning och återställande på 
kommunal mark. 

Polismyndigheten har inkommit med önskemål om att ändra undantag för tillstånd vid 
användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Nuvarande ordningsföreskrifter 
(§ 22) innehåller undantag från tillstånd under nyårsafton, skärtorsdagen samt 
valborgsmässoafton. Vid övriga tillfällen krävs tillstånd från Polismyndigheten. 

Polismyndigheten önskar att det i centrala delar av Katrineholm (motsvarande områden där 
det råder alkoholförtäringsförbud) ska krävas tillstånd för användning av fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor under nyårsafton. Undantaget från tillstånd kommer fortsatt gälla 
vid övriga platser i Katrineholm under nyårsafton samt i hela Katrineholm vid skärtorsdagen 
och valborgsmässoafton. 

Då Polismyndigheten är angelägen om att få de nya reglerna på plats innan nyårsafton 
föreslås de nya ordningsföreskrifterna träda ikraft den 31 december 2022. Länsstyrelsen 
ska i regel fastställa ordningsföreskrifterna inom 3 veckor men har rätt att förlänga 
prövotiden till 2 månader, vilket innebär att de nya ordningsföreskrifterna kan träda ikraft 
efter den 31 december. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter på service- och tekniknämndens och 
Polismyndighetens förslag om revideringar i kommunens lokala ordningsföreskrifter. 

Förvaltningen anser inte att det behövs någon remissrunda av förslaget då det är de 
berörda organen (service- och tekniknämnden och Polismyndigheten) som inkommit med 
föreslagna ändringar. 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen Södermanland 

Service- och tekniknämnden 

Polismyndigheten 
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§ 49    STN/2022:169   

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun  

Service- och tekniknämndens beslut 

1. Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att den 
kommunala badplatsen i Björkvik (Klubbetorp) intas i de lokala 
ordningsföreskrifternas förteckning över allmänna badplatser i 
Katrineholms kommun (§ 3 b). 
 

2. Vidare föreslår service- och tekniknämnden kommunfullmäktige att 
den hänvisning till mer information om grävning och schaktning, som 
lämnas i de lokala ordningsföreskrifterna, framöver ska göras till 
dokumentet Regler för grävning och återställande på kommunal mark, 
som ersatt nu angivna Anvisningar för grävning i Katrineholms 
kommuns mark (§ 6). 

Sammanfattning av ärendet 

I de Lokala ordningsföreskrifterna för Katrineholms kommun regleras bland annat 
frågan om vilka områden som ska jämställas med offentlig plats, vilket är av betydelse 
för tillämpningen av föreskrifterna. I uppräkningen av områden som jämställs med 
offentlig plats ingår bland annat en förteckning över kommunens allmänna badplatser (§ 
3). Denna förteckning används i föreskrifterna även för att reglera vid vilka badplatser 
som hundar inte får vistas. Under sommaren 2022 har det uppmärksammats att den 
kommunala badplatsen i Björkvik (Klubbetorp) ej finns angiven föreskrifterna. Service- 
och teknikförvaltningen föreslår därför att föreskrifternas förteckning över allmänna 
badplatser i kommunen kompletteras med badplatsen i Björkvik (Klubbetorp). 

En annan fråga som regleras ordningsföreskrifterna är övergripande regler för grävning 
och schaktning (§ 6). För närmare information hänvisar föreskrifterna till dokumentet 
Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark. Detta dokument upphävdes 
dock av service- och tekniknämnden i september 2021 (STN 2021-09-30 § 57). Service- 
och teknikförvaltningen föreslår därför en redaktionell ändring där hänvisning till vidare 
information istället görs till det nya dokumentet Regler för grävning och återställande på 
kommunal mark. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-09-02 

Överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
tillförordnad förvaltningschef Karin Engvall. 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Polismyndigheten 
Ted Bäck 

  

  
 
Lokalpolisområde Katrineholm önskar en revidering av texten: 
 
§ 22  
Tillstånd från Polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 
andra pyrotekniska varor.  
 
Tillstånd från Polismyndigheten behövs dock inte under följande tider:  
Från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen  
Från klockan 17.00 skärtorsdagen till klockan 01.00 på påskdagen  
Från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj 
 
Med ett tillägg: 
 
Centrum och torget ska vara undantaget under nyårsafton. Därmed krävs 
alltid tillstånd för användning av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor i 
centrum och torget. 
 
Det avgränsade området som idag gäller för alkoholförtäringsförbud anser 
LPO Katrineholm vara ett bra område att använda sig av även gällande detta. 
 
 
 
 
Ted Bäck 
Kommunpolis 
 
ted.back@polisen.se 

 

SKRIVELSE 
 

Datum 2022-10-21 
    

 
 
 

 Diarienr (åberopas)      
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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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Kommunledningsförvaltningen 

Stöd och samordning 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Staffan Källström 
Handläggare telefon 

0150-570 62 
Handläggare e-post 

Staffan.Kallstrom@katrineholm.se 

Reglemente för Överförmyndarnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 
 Förslag - Reglemente för Överförmyndarnämnden 

Staffan Källström 
Kommunjurist 

Beslutet skickas till: 
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Förslag 

Reglemente för 

överförmyndarnämnden 

Katrineholms kommuns författningssamling 

(KFS nr 1.21) 
 

Kommunstyrelsen 2022-10-26, § 139 
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 
Antagen av kommunfullmäktige XXxX-XX-XX § xx 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 
 

  



 

3 (3)

Reglemente för 
överförmyndarnämnden 
Nämndens verksamhetsområde 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Överförmyndarnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller annan författning 
ankommer på överförmyndarnämnd samt de angelägenheter i övrigt avseende 
överförmyndarväsendet i kommunen, som är att hänföra till förvaltning och verkställighet.  
I huvudsak handlar det om uppgifter i följande lagar:  

 Föräldrabalken, 

 Förmyndarskapsförordningen, 

 Lag om god man för ensamkommande barn, 

men även andra lagstiftningar kan bli aktuella.  

§ 2 Processbehörighet 
I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller genom ombud 
föra kommunens talan i mål och ärenden, där inte detta på grund av särskilt beslut av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på annan. Därvid innefattas även att 
med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord. 

Nämnden har befogenhet att teckna och säga upp avtal som behövs för verksamheten och som 
inte är av principiell betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än 
som ryms inom budgetramen. 

Nämndens arbetsformer 

§ 3 Allmänt nämndreglemente 
För överförmyndarnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna 
nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder. 

§ 4 Sammansättning 
Överförmyndarnämnden består av tre (3) ledamöter och två (2) ersättare. 

§ 5 Utskott 
Överförmyndarnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga. 

§ 6 Förvaltningsorgan 
Under överförmyndarnämnden lyder överförmyndarenheten. Anställningsmyndighet för 
enhetens personal är dock kommunstyrelsen.  
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§ 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

https://www.katrineholm.se/download/18.4fe3cdc41787d8c466328585/1617708697037/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20god%20god%20ekonomisk%20hush%C3%A5llning%20i%20Katrineholms%20kommun.pdf
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Vår handläggare 

Susanne Sandlund 
Handläggare telefon 

0150-570 35 
Handläggare e-post 

Susanne.sandlund@katrineholm.se 

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i 
Katrineholms kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 
 Förslag -Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun 

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

 

https://www.katrineholm.se/download/18.4fe3cdc41787d8c466328585/1617708697037/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20god%20god%20ekonomisk%20hush%C3%A5llning%20i%20Katrineholms%20kommun.pdf
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Förslag till revideringar 

Nuvarande lydelse §2 Resultatutjämningsreserv: 

Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven. 

Uttag/disponering av resultatutjämningsreserv 

Beslut om att använda resultatutjämningsreserven sker i första hand i samband 
med fastställande av övergripande plan med budget. Revidering av, eller beslut om att 
medel ska användas kan också ske löpande under år då stora svängningar sker i ekonomin 
på grund av konjunktur eller andra omständigheter som under året direkt påverkar 
kommunens resultat. I samband med årsredovisning fastställer 
kommunfullmäktige att uttag från resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket belopp.  

Uttag ur kommunens resultatutjämningsreserv kan göras då det underliggande 
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 
åren, understiger genomsnittet.   

En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så 
mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i 
budget som i årsredovisning. Två kriterier ska alltså vara uppfyllda: 

Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga. 

Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett 
nollresultat (eller så långt som reserven räcker).  

Avsättning/reservering till resultatutjämningsreserven 

Kommunfullmäktige fastställer i samband med årsredovisning om reservering till RUR och 
till vilket belopp.  

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del 
av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 
en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till två procent 
av summan av ovan nämnda poster.   

Mot bakgrund av att Katrineholms kommun, trots egen god finansiell ställning, i 
kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven 
maximalt uppgå till 100 mnkr. 

Förslag till ny lydelse §2 Resultatutjämningsreserv:  

Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven. 

Uttag/disponering av resultatutjämningsreserv  

Beslut om att använda resultatutjämningsreserven sker i första hand i samband med 
fastställande av övergripande plan med budget. Revidering av, eller beslut om att medel ska 
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användas kan också ske löpande under år då stora svängningar sker i ekonomin på grund 
av konjunktur eller andra omständigheter som under året direkt påverkar kommunens 
resultat. I samband med årsredovisning fastställer kommunfullmäktige att uttag från 
resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket belopp.  

Uttag ur kommunens resultatutjämningsreserv kan göras då det underliggande 
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio 
åren, understiger genomsnittet. 

En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så 
mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i 
budget som i årsredovisning. 

En tredje förutsättning är när realt skatteunderlag, jämfört med genomsnittlig utveckling de 
senaste tio åren, understiger genomsnittet. Vid beräkning av realt skatteunderlag justeras 
underliggande skatteunderlag för de prisförändringar som väntas påverka kommuners 
kostnader kommande år. 

Två av ovanstående tre kriterier ska vara uppfyllda för att disponera av 
resultatutjämningsreserv. 

Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga. 

Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett 
nollresultat (eller så långt som reserven räcker).  

Förändring av årets reala skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga. 

Avsättning/reservering till resultatutjämningsreserven  

Kommunfullmäktige fastställer i samband med årsredovisning om reservering till RUR och 
till vilket belopp.  

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del 
av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 
en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till två procent 
av summan av ovan nämnda poster. 

Mot bakgrund av att Katrineholms kommun, trots egen god finansiell ställning, i 
kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven 
maximalt uppgå till 100 mnkr. 

Susanne Sandlund 
Personalchef/ tf ekonomichef 

Beslutet skickas till: 

Akten
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Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning i Katrineholms 
kommun 
I Kommunallagen kapitel 11 anges att kommunen ska ha god ekonomisk 
hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

God ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun innebär att kommunen ska vara rustad 
med en stabil ekonomi för att kunna möta starka nedgångar och kriser i samhällsekonomin. Det 
finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för 
den service som den konsumerar, så att ingen generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs 
bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och 
mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser 
gentemot målen.  

Kommunen har också en resultatutjämningsreserv (RUR). 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 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. 

§1 Mål för god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige fastställer årligen i den övergripande planen med budget vilka finansiella 
och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning kommunen har under 
planperioden. 

§2 Resultatutjämningsreserv 
Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven. 

Uttag/disponering av resultatutjämningsreserv 
Beslut om att använda resultatutjämningsreserven sker i första hand i samband 
med fastställande av övergripande plan med budget. Revidering av, eller beslut om att medel 
ska användas kan också ske löpande under år då stora svängningar sker i ekonomin på grund 
av konjunktur eller andra omständigheter som under året direkt påverkar kommunens resultat. 
I samband med årsredovisning fastställer kommunfullmäktige att uttag från 
resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket belopp. 

Uttag ur kommunens resultatutjämningsreserv kan göras då det underliggande 
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, 
understiger genomsnittet. 
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En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så 
mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i 
budget som i årsredovisning. 

En tredje förutsättning är när realt skatteunderlag, jämfört med genomsnittlig utveckling de 
senaste tio åren, understiger genomsnittet. Vid beräkning av realt skatteunderlag justeras 
underliggande skatteunderlag för de prisförändringar som väntas påverka kommuners 
kostnader kommande år.  

Två av ovanstående tre kriterier ska vara uppfyllda för att disponera av 
resultatutjämningsreserv: 

1. Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga.   

2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett 
nollresultat (eller så långt som reserven räcker).  

3. Förändring av årets reala skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga. 

Avsättning/reservering till resultatutjämningsreserven  
Kommunfullmäktige fastställer i samband med årsredovisning om reservering till RUR och till 
vilket belopp. 

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av 
årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en 
procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till två procent av 
summan av ovan nämnda poster. 

Mot bakgrund av att Katrineholms kommun, trots egen god finansiell ställning, i 
kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får resultatutjämningsreserven maximalt 
uppgå till 100 mnkr.



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 
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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). 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Förslag och yrkanden 

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

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 



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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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-10-10 
Vår beteckning 

KS/2022:363 - 1.6.3 - 
Samverka externt 

Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och 
Vingåkers kommun - Viadidakt 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 

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 
 Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i 

gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Vingåkers kommun 

Akten
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Overenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers
kommuner om samverkan i gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad

1. Parter

Denna överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd tecknas mellan
o Katrineholms kommun, organisationsnummer 212000-0340

o Vingåkers kommun, organisationsnummer 212000-0308

Den gemensamma nämndens namn är Viadidaktnämnden.

2. Syfte med samverkan igemensam nämnd

Viadidaktnämnden ska verka inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Huvudsyftet med samverkan i gemensam nämnd ar attpäett kostnadseffektivt sätt bidra till
höjd utbildningsnivå och ökad egen ftirsörjning i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Samverkan i gemensam nämnd ska även främja fiirutsättningamafiir verksamhetens
kompetensftrsörjning och kvalitetsutveckling. Vidare ska den gemensamma nämnden
underlätta fiir Katrineholms och Vingåkers kommuner att tillvarata de möjligheter som
samverkan med andra aktörer kan ge ör att stiirka invånarnas fiirutsättningar att studera och
komma i arbete.

3. Värdkommun

Katrineholms kommun är viirdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms
kommuns nämndorganisation. Utöver vad som loljer avlag, Viadidaktnämndens reglemente
och denna överenskommelse ska Viadidaktnämnden fiilja värdkommunens styrsystem,
riktlinjer och övriga styrdokument.

I

/Mg)i a,\tu



4. Den gemensamma nämndens uppgifter
viadidaktnåimndens uppgifter anges i nämndens reglemente som beslutas av
fullmiiktigefiirsamlingama i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

5. Organisation

5.1 Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun utser
sex ledamöter och sex ersättare. Vingåkers kommun utser fem ledamöter och fem ersättare.
Val av ordforande, ftirste vice ordftirande och andre vice ordfiirande görs av
kommunfullmäktige i värdkommunen. Partema är överens om att posterna som ordfiirande
och andre vice ordfiirande ska besättas av fiirtroendevald från Katrineholms kommun. Posten
som ftirste vice ordfiirande ska besättas av fiirtroendevald fran Vingakers kommun, efter
nominering fran Vingåkers kommun.
Mandatperioden fiir nämndens ledamöter iir fyra år riiknat från den I januari året efter att
allmänna val till kommunfullmiiktige hållits i riket. När val av ledamot eller ersättare sker
under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets fiirrättande till mandatperiodens
slut.

S.2Viadidakt

Viadidaktnämndens fiirvaltning, Viadidakt, ska ansvara ftir beredning och verkställighet av
nämndens beslut samt ombesörja nåimndens administration och ansvara fiir dess handlingar.
Viadidakt ingår i Katrineholms kommuns forvaltningsorganisation. Katrineholms kommun är
arbetsgivare for ftirvaltningens personal. Viadidakts ftirvaltningschef är direkt underställd
kommundirektören i Katrineholms kommun.

6. Verksamhetensplacering

Viadidaktnämnden ska bedriva verksamhet i både Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Viadidaktniimnden svarar ör att löpande bedöma vilka specifika insatser och utbildningar
som ska bedrivas i respektive kommun och hur verksamheten ska dimensioneras. Vid denna
bedömning ska omfattningen av de lokala behoven och parternas syfte om en kostnadseffektiv
verksamhet vara vägledande.

7. Budgetprocess, planering och uppföljning

7.1 Budgefprocess

Katrineholms kommun ska i egenskap av väirdkommun årligen fastställa Viadidaktniimndens
årsbudget. Innan Katrineholms kommunstyrelse beslutar om planeringsdirektiv fiir kommande
budgetår ska ägarsamråd avseende Viadidaktnämnden ske mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner. Planeringsdirektivet, med fiirslag till ekonomiska ramar och mål fiir
Viadidaktnämnden infor kommande budgetår, ska låimnas till Vingakers kommun senast sista
april.

Vingåkers kommun ska i sin budget markera de medel som avser kommunens andel av
Viadidaktnämndens ram.
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7.2 Viadidaktnämndens planering och uppföljning

Den planering och uppfoljning som upprättas av Viadidaktniimnden, såsom plan med budget
och del- och helårsredovisningar, fiiljer tidplan och anvisningar inom ramen ftir
värdkommunens styrsystem.

8. Ägarsamråd

Värdkommunen ska minst en gång per år kalla till ägarsamråd avseende den gemensamma
nämnden. Detta sammanträde ska ske i mars-april. Vid samrådet deltar:
o Kommunstyrelsens ordftirande fiir respektive kommun, samt den eller de politiker dessa

utser.
o Kommundirektör/kommunchef fiir respektive kommun, samt den eller de tjiinstemän

dessa utser.
o Ordforande samt fiirste vice ordfiirande fiir Viadidaktnämnden.
o Förvaltningschef fiir Viadidakt, samt den eller de tjänstemåin ftirvaltningschefen utser.

Vid ägarsamrådet ska ekonomiskaramar,måI, uppdrag och uppfoljning gällande den
gemensamma nämnden diskuteras. Ägarsamrådet ska också stödja nämndens arbete genom att
bidra till att upprätthålla och utveckla den gemensamma partsavsikten med nämnden.
Vid behov ska värdkommunen kalla till ytterligare ägarsamråd. Även Vingåkers kommun
kan, genom sina representanter i samrådsgruppen, påkalla ytterligare ägarsamråd.
Agarsamråden och de ställningstaganden som sker vid dessa ska dokumenteras.

9. Kostnadsfördelning och betalning

9.1 Kostnadsfördelning och betalning av det gemensamma medlemsbidraget

Kostnaderna fiir utfiirandet av den gemensamma nämndens uppgifter ska, i den mån de inte
täcks av medel fran schablonersättningen avseende nyanlåinda eller andra intäkter, finansieras
genom bidrag från de två medlemskommunerna. Det gemensamma medlemsbidraget ska
ftirdelas mellan parterna utifrån respektive kommuns andel av kommunernas sammanlagda
folkmiingd. Fördelningsnyckeln ska uppdateras varje år utifran befolkningsmängden i
respektive kommun den I november två år fiire budgetåret.

Vingåkers kommun ska månadsvis erlägga driftbidrag med en tolftedel av kommunens andel
av det gemensamma medlemsbidraget till Katrineholms kommun. Underlag fiir betalning
utgörs av de budgeterade kostnaderna ftir året.

Bidraget ska betalas månadsvis i fiirskott, senast den fiärde bankdagen efter utbetalning till
kommunen av kommunalskatternedel.

ÅrHg reglering av överskott eller underskott tillhörande den gemensamma niimnden
genomftirs i samband med bokslut och foljer samma principer som kostnadsfordelningen.
Regleringen sker genom att Katrineholms kommun gör en återbetalning av överskott eller
tilläggsfakturering av underskott.

9.2Medelfrån den statliga schablonersättningen till kommunerna för insatser för
vissa utlänningar

Enligt fiirordningen om statlig ersättning ftir insatser ftir vissa utlänningar utbetalas en
schablonersättning ör kommunernas kostnader for etableringsinsatser fiir nyanliinda.
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Partema är överens om att dennas schablon ska användas ftir att finansiera de av
Viadidaktnåimndens kostnader som ersättningen avser täcka. Detta omfattar nämndens
kostnader ftir de målgrupper schablonersättningen avser vad gäller svenska ftir invandrare,
samhällsorientering ftir nyanlända samt den särskilt anpassade vuxenutbildning ftir nyanläinda
som ftirordningen anger.

Av den schablonersättning fiir nyanlända som utbetalas till Katrineholms och Vingåkers
kommuner ska en ftirdelning göras till Viadidaktnämnden med 65 procent av bidraget ör
personer i åldersgruppen20-64 år. Ungdomar som läser på gymnasiet undantas. För
Vingåkers del gäller denna ftirdelning de nyanläinda som tas emot från och med 2019-01-01
För de som tagits emot tidigare gäller en terminskostnad fiir sfi om 18 000 kr per elev.

9.3Betalning för uppdrag utöver nämndens ordinarie uppgifter

I håindelse av att Viadidaktnämnden utöver ordinarie uppgrfter utfiir ett uppdrag, till den ena
eller båda kommunerna i enlighet med $ 5 i Viadidaktnämndens reglemente, ska detta
finansieras separat och inte belasta det ganensamma medlemsbidraget.

10. lnsyn iförvaltning
Båda kommunerna har rätt till insyn i ftirvaltning och redovisning som avser den
gemensamma nämndens verksamhet och hn rätt att begära upplysningar fran nåimnden.

Viadidaktntimnden ska genom del- och helårsredovisningar rapportera till kommunstyrelserna
i Katrineholms och Vingåkers kommuner hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.

11. Äganderätt till egendom

Nyinvesteringar i form av lös egendom ägs av värdkommunen och inryms i värdkommunens
investeringsbudget. Fastigheter fiir verksamheten ägs av respektive kommun och hyrs av den
gemensamma nämnden. Alternativt hyrs fastigheter av extern part.

12. Försäkringar

Den kommun som har äganderätt till fast eller lös egendom ska svara fiir att denna är
fiirsiikrad. Katrineholms kommun svarar som värdkommun ftr öwiga fiirsäkringar som
erfordras i den gemensamma nämndens verksamhet.

13. Ersättning till förtroendevalda

Arvoden och andra ekonomiska fiirmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma
nämnden beslutas av den kommun som valt dern. Ersättning sker enligt respektive kommuns
arvodesbestämmelser ör fiirtroendevalda.

14. Arkivhantering

Katrineholms kommun ansvarar fiir att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestiimmelserna
i arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkiwerksamhet svarar arkirrmyndigheten i
våirdkommunen.
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15. Uppföljning av överenskommelsen

Kommunstyrelserna i respektive kommun ansvarar fiir att fiilja upp efterlevnaden av denna
överenskommelse.

16. Revision

Den gemensamma niimnden ska granskas av revisorerna i både Katrineholms och Vingåkers
kommuner. Respektive kommun ska pröva frågan om ansvarsfrihet och anmärkning ftir hela
nämnden.

17. Tvist

Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna överenskommelse ska i ftirsta hand lösas
genom forhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän
domstol.

1 8. Overenskommelsens giltighet
Denna överenskommelse gäller från och med den I januari 2019 och tillsvidare, under
forutsättning att fullmäktigeftirsamlingarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner godkiint
överenskommelsen och Viadidaktnämndens reglemente.

19. Förändringar i överenskommelsen

Om fiirutsättningarna ftir samverkan foriindras har båda parterna möjlighet att pakalla
omftirhandling av överenskommelsen. Nya villkor kan normalt träda i kraft tidigast under
nästkommande budgetår.

Om en ny intressent vill inträda i den gemensamma nämnden ska en ny överenskommelse
upprättas. Overenskommelsen måste antas av fullmäktigefiirsamlingarna i samtliga
medlemskommuner innan den blir giltig och ersätter nuvarande överenskommelse.

20. Uppsägning av överenskommelsen

Om en part vill franträda överenskommelsen ska meddelande om detta ske skriftligen.
Overenskommelsen upphör att gälla senast 24 månader efter att uppsägningen kommit den
andra parten tillhanda. Parterna kan överenskomma om kortare uppsägningstid.
Vid aweckling av den gemensamma nämnden ska särskilda forhandlingar ske mellan
partema angående formerna for detta samt angående den ekonomiska regleringen mellan
parterna.
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21. Undertecknande

Denna överenskommelse äir upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit
var sitt.

För Katrineholms kommun För Vingakers kommun

Datum Datum

-*-
Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordfiirande

Datum

Sari Eriksson

Kommundirektör

Anneli Bengtsson

Kommunstyrelsens ordfiirande

Datum

Ralf
Kommunchef
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