
PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

atum, plats och tid 2022-11-21 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, klockan 08:30 – 15:35
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande , Mirjana Cvrkalj (M) 1:e vice ordförande, Marian Loley (KD) 

2:e vice ordförande, Börje Söderström (S), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Christer 
Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar 
(L), Björn Wahlund (L), Inger Fredriksson (C), Nina Gual (C), Johanna Karlsson (S), Fredrik 
Olovsson (S) (fr.o.m. § 128), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Ahlman (M), Abukar Ismail (MP), 
Nicklas Adamsson (MP), Dag Dunås (KD), Joha Frondelius (KD), Cecilia Björk (S) (fr.o.m § 128), 
Milos Smitran(M), Linda Jaktlund (S), Gunilla Magnusson (S), Martin Edgélius (M), Ahmed 
Musse (S), Stefan Blomqvist (S), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V), Zeljko Klemse (S), 
Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Gunnar Ljungqvist (S), Jonah Håkansson (SD), 
Camilla Hermansson (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Britt Gustafsson (SD), Elsie 
Egelstål (SD)

Beslutande ersättare Anne Hofstedt (M), Wahid Moosawi (M), Ingela Wallace (C), Johanna Hellberg (KD), Tommy 
Eriksson (S), Mariam Yassin Mahi (S), Emil Svensson (S) ( §§ 126-127), Linda Rosenlund (S) (§§ 
126-127), Christer Johansson (S), Karin Frisk (S),  Rue Lindqvist (V), Peter Gustafsson (SD), 
Rickard Hermansson (SD)

Ersättare Christina Granberg (M), Saif Ullah (M), Robert Zweiniger (M), Sara Högberg (C), Inger Hult (L), 
Banu Arslan (L), Emil Svensson (S), Linda Rosenlund (S), Christer Ekstrand (S), Anne Hagberg 
(S), Franca Baban (S), Britt-Inger Karlsson (S), Lilli Márton (MP), Matthes Olsson (SD)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunfullmäktiges sekreterare), 
utredare Axel Stenbeck

Ordförande: Torgerd Jansson (S)

Utsedd justerare: Anneli Hedberg (S)

Utsedd justerare: Anita Johansson (V)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-11-28

Paragrafer § 126-  § 142

Datum för anslags uppsättande 2022-11-29 Datum för anslags nedtagande 2022-12-21

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ Protokollsjustering

§ Sammanträdets laga tillkomst

§ 126 Fastställande av dagordning

§ 127 Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

§ 128 Övergripande plan med budget 2023-2025

§ 129 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

§ 130 Avgifter för externa måltider

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

§ 132 Revidering av styrdokumentet Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxan)

§ 133  Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

§ 134 Revidering av färdtjänsttaxa

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

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

§ 137 VA-taxa för Katrineholms kommun

§ 138 Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

§ 139 Revidering - Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun

§ 140 Reglemente för Överförmyndarnämnden

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

§ 142 Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och Vingåkers 
kommun - Viadidakt
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§ 126

Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.
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§ 127 KS/2018:489

Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt 

Kommunfullmäktiges 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.

Beslutet skickas till:

Richard Eriksson

Nyköpings tingsrätt

Troman

Akten
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§ 128 KS/2022:231

Övergripande plan med budget 2023-2025 

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. Borgen ingås 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.

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. 
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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.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Ewa Callhammar (L), Björn Wahlund (L), Nina 
Gual (C), Inger Fredriksson (C), Ingela Wallace (C), Anita Johansson (V), Tony 
Rosendahl (V), Rue Lindkvist (V), Abukar Ismail (MP), Nicklas Adamsson 
(MP), Dan Dunås (KD), Joha Frondelius (KD), Johanna Hellberg (KD), Jonah 
Håkansson (SD), Camilla Hermansson (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson 
(SD), Britt Gustafsson (SD), Elsie Egelstål (SD), PeterGustafsson (SD) och 
Rickard Hermansson (SD).

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.
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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.

Ärendet har behandlats i  Central Samverkan (Cesam).

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 137

 Ordförandeförslag, 2022-10-20

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

 Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)

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

 Vänsterpartiets förslag - Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 
2023 med plan 2024-2025 – Vi sätter välfärden först

 Centerpartiets förslag - Övergripande budget och plan för 2024-2025

 Kristdemokraternas förslag - Katrineholms övergripande plan med budget 2023-
2025

 Sverigedemokraternas förslag – Budget 2023 -Trygghet genom hela livet

 Liberalernas förslag -Möjligheternas Katrineholm – Liberalernas budget 2023

 Miljöpartiet de grönas förslag – Ett socialt och ekologiskt uthålligt Katrineholm – för 
långsiktig överlevnad inom planetens gränser, budgetförslag för Katrineholms 
kommun 2023 med plan för 2024-2025.

Kommunfullmäktiges överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), 
Christer Sundqvist (M), Mica Vemic (SD), Joha Frondelius (KD), Inger 
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Björn Wahlund (L), Nicklas Adamsson 
(MP), Ewa Callhammar (L), Gunilla Magnusson (S), Anneli Hedberg (S), 
Cecilia Björk (S), Martin Edgélius (M), Johanna Karlsson (S), Stefan 
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Blomqvist (S), Ahmed Musse (S), Karin Frisk (S), Nina Gual (C), Marian Loley 
(KD), Dag Dunås (KD), Abukar Ismail (MP), Ulrica Truedsson (S), Fredrik 
Malmström (S), Mariam Yassin Mahi (S), Fredrik Ahlman (M), Linda 
Rosenlund (S), Banu Arslan (L), Anita Johansson (V), Börje Söderström (S), 
och Inger Hult (L). 

Förslag och yrkande

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Gunilla Magnusson (S), Anneli Hedberg (S), 
Cecilia Björk (S), Martin Edgélius (M), Johanna Karlsson (S), Stefan Blomqvist (S), Ahmed 
Musse (S), Karin Frisk (S), Ulrica Truedsson (S), Fredrik Malmström (S), Mariam Yassin 
Mahi (S), Fredrik Ahlman (M) och Börje Söderström (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag – Budget 2023 - Trygghet 
genom hela livet samt bifall till kommunstyrelsens förslag gällande skattesatsen. 

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Marian Loley (KD) och Dag Dunås (KD), 
bifall till Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med budget 2022 
- 2024.

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Nina Gual (C), bifall till Centerpartiets 
förslag – Övergripande budget och plan för 2024 - 2025.

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Anita Johansson (V),bifall till 
Vänsterpartiets förslag - Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2023 
med plan 2024-2025 – Vi sätter välfärden först.

Björn Wahlund (L) yrkar, med instämmande av Ewa Callhammar (L),  bifall 
till Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm – Liberalernas 
budget 2023.

Nicklas Adamsson (MP) yrkar, med instämmande av Abukar Ismail (MP), bifall till 
Miljöpartiet de grönas förslag – Ett socialt och ekologiskt uthålligt Katrineholm – för 
långsiktig överlevnad inom planetens gränser, budgetförslag för Katrineholms kommun 
2023 med plan för 2024-2025.

Ajournering
Överläggningen ajourneras klockan 10.00 – 10.30 och klockan 12.30 – 13.15.

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

Beslutsgång

När förhandlingarna återupptas efter bordläggningen redogör ordförande för sitt förslag 
till propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Därefter ställer ordföranden 
proposition på kommunstyrelsens förslag samt vart och ett av de framförda 
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budgetyrkandena och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och bolag

Akten
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§ 129 KS/2022:233

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar 

Kommunfullmäktiges beslut
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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-1026, § 127

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13

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

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Kulturnämnden

Akten
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§ 130 KS/2022:232

Avgifter för externa måltider 

Kommunfullmäktiges beslut
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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 128

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13

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

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Akten
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§ 131 KS/2022:305

Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 

Kommunfullmäktiges beslut
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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 129

 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:

Bygg- och miljönämnden

Akten
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§ 132 KS/2018:223

Revidering av styrdokumentet Avgifter inom vård och 
omsorg (maxtaxan) 

Kommunfullmäktiges beslut
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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 130

 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)
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Kommunfullmäktiges överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden

Akten
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§ 133 KS/2022:292

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut
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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 131

 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:

Vård- och omsorgsnämnden

Akten
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§ 134 KS/2022:293

Revidering av färdtjänsttaxa 

Kommunfullmäktiges beslut
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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 132

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-04

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

 Förslag – Färdtjänsttaxa Katrineholms kommun, KFS 4.14

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Akten
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§ 135 KS/2022:319

Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt miljöbalken 

Kommunfullmäktiges beslut
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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 133

 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:

Bygg- och miljönämnden

Akten
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§ 136 KS/2022:318

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

Kommunfullmäktiges beslut
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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 134

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10

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

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-31
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 Förslag taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn av vissa receptfria läkemedel etc. 

Beslutet skickas till:

Bygg-och miljönämnden

Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1498362



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-11-21 20 (28)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 137 KS/2022:336

VA-taxa för Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa för Katrineholms kommun (KFS 4.09).
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 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/lägenhet för ett flerbostadshus och 71 kr per 
månad för ett enbostadshus enligt bolagets kostnadsberäkningar.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 135

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2022-09-13

 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB

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

Kommunfullmäktiges överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), 
Johan Söderberg (S), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C) och Nicklas 
Adamsson (MP). 

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C) och Johan Söderberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 138 KS/2022:337

Renhållningstaxa för Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta renhållningstaxa för Katrineholms kommun 

(KFS 4.03).
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 136

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11

 Protokoll Katrineholm 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

Beslutet skickas till:

Katrineholm Vatten och Avfall AB

Akten
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§ 139 KS/2022:358

Revidering - Lokala ordningsföreskrifter för 
Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
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 till förmån för Tony Rosendahls (V) med fleras tilläggsyrkande reserverar sig 
Nina Gual (C), Inger Fredriksson (C), Ingela Wallace (C), Anita Johansson (V), Tony 
Rosendahl (V), Rue Lindkvist (V), Abukar Ismail (MP), Nicklas Adamsson (MP), Dan Dunås 
(KD), Joha Frondelius (KD) och Johanna Hellberg (KD).

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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 138

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10

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

 Polismyndighetens skrivelse, 2022-10-21
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Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg 
(S), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Christer 
Sundqvist (M) och Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkanden

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson 
(MP) 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 samt att nämnda bilagor tas bort.

Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M) och Mica Vemic 
(SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 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 därefter proposition på Tony Rosendahls (V) med 
fleras tilläggsyrkande samt Johan Söderberg med fleras avslagsyrkande på detta. Hon 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen Södermanland

Service- och tekniknämnden

Polismyndigheten

Akten
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§ 140 KS/2022:299

Reglemente för Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar 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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 139

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13

 Förslag - Reglemente för Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till:

Överförmyndaren

Akten
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§ 141 KS/2022:393

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
i Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar 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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 142

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-20

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

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Revisorerna

Akten
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§ 142 KS/2022:363

Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och 
Vingåkers kommun - Viadidakt 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärende om uppsägning av avtalet för 
komplettering av analysunderlaget.

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
 Kommunstyrelsens beslut, 2022-10-26, § 144

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-11

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Nina Gual (C), 
Björn Wahlund (L), Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg (S), Joha Frondelius (KD), Nicklas 
Adamsson (MP) och Mica Vemic (SD).

Förslag och yrkanden
Johan Söderberg (S) yrkar, med instämmande av Christer Sundqvist (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Björn Wahlund (L) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) 
och Nicklas Adamsson (MP), avslag.

Mica Vemic yrkar att ärendet ska återemitteras med anledning av bristfällig analys. Johan 
Söderberg (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2022-11-21 28 (28)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för förslaget till propositionsordning. 
Det innebär att hon avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras idag avser hon att ställa 
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Björn Wahlund (L) med fleras 
avslagsyrkande. Fullmäktige godkänner förslaget till propositionsordning.

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Hon 
finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs.

Ordföranden redovisar följande förslag till voteringsproposition som innebär att den 
som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag och den som röstar nej bifaller 
återremissyrkandet. Ordföranden konstaterar vidare att det krävs 17 röster för en 
minoritetsåterremiss. Kommunfullmäktige godkänner voteringspropositionen.

Därefter genomförs voteringen som resulterar i 28 ja-röster, 22 nej-röster och 1 som 
avstår. Detta innebär att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för 
komplettering av analysunderlaget. Resultatrapporten, som redovisar vem som har 
röstat ja, vem som har röstat nej och vem som avstått att rösta, redovisas som bilaga A i 
fullmäktiges protokoll.

Beslutet skickas till:

Vingåkers kommun

Akten
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Bilaga A
Redogörelse för individuella röster under mötets voteringar

Projekt: 16351

Röst
15:33:14 — Uppsägning av avtal mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun - 
Viadidakt KS/2022:363

Rösta Ja för att ärendet ska avgöras idag, Nej för att återremitteras med anledning av 
bristfällig konsekvensanalys.[1/3]

Resultat
Ja 28
Nej 22
Avstår 1
Ej röstat 0

1 Torgerd Jansson (S) Ja
2 Mirjana Cvrkalj (M) Ja
4 Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) Ja
7 Christer Sundqvist (M) Ja
8 Johan Söderberg (S) Ja
9 Anneli Hedberg (S) Ja
10 Helena Gärtner (M) Ja
16 Johanna Karlsson (S) Ja
19 Fredrik Olovsson (S) Ja
20 Ulrica Truedsson (S) Ja
21 Fredrik Ahlman (M) Ja
22 Börje Söderström (S) Ja
28 Cecilia Björk (S) Ja
29 Milos Smitran (S) Ja
30 Linda Jaktlund (S) Ja
32 Martin Edgélius (M) Ja
35 Ahmed Musse (S) Ja
36 Stefan Blomqvist (S) Ja
40 Zeljko Klemse (S) Ja
41 Martina Henke (S) Ja
42 Fredrik Malmström (S) Ja
43 Gunnar Ljungqvist (S) Ja
201 Anne Hofstedt (M) Ja
202 Wahid Moosawi (M) Ja
212 Tommy Eriksson (S) Ja
213 Mariam Yassin Mahi (S) Ja
216 Christer Johansson (S) Ja
217 Karin Frisk (S) Ja
3 Marian Loley (KD) Nej
11 Ewa Callhammar (L) Nej
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Röst
12 Björn Wahlund (L) Nej
14 Nina Gual (C) Nej
15 Inger Fredriksson (C) Nej
23 Abukar Ismail (MP) Nej
24 Nicklas Adamsson (MP) Nej
26 Dan Dunås (KD) Nej
27 Joha Frondelius (KD) Nej
38 Anita Johansson (V) Nej
39 Tony Rosendahl (V) Nej
44 Jonah Håkansson (SD) Nej
45 Camilla Hermansson (SD) Nej
48 Mica Vemic (SD) Nej
49 Ingvar Larsson (SD) Nej
50 Britt Gustafsson (SD) Nej
51 Elsie Egestål (SD) Nej
206 Ingela Wallace (C) Nej
211 Johanna Hellberg (KD) Nej
222 Rue Lindkvist (V) Nej
226 Peter Gustafsson (SD) Nej
227 Rickard Hermansson (SD) Nej
31 Gunilla Magnusson (S) Avstår
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