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Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm, klockan 08.30-15.20 
Beslutande Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia 

Grathwol (C), 2:e vice ordförande, (fr.o.m. senare del av § 147), Ulrica Truedsson (S), 
Johan Söderberg (S), Lars Härnström (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Sten 
Holmgren (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius 
(KD), Åsa Thorell Russell (S), Christer Sundqvist (M), Fredrik Olovsson (S) (ej § 143), 
Cecilia Björk (S), Christoffer Öqvist (M), Marie-Louise Karlsson (S), Ann-Charlotte 
Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L), Ceith Landin (KD), Nicklas Adamsson 
(MP), Ylva G Karlsson (MP) (t.o.m. tidigare del av § 147), Gunilla Magnusson (S), Karin 
Frisk (S), Michael Hagberg (S), Linda Thompson (S), Tommy Ljungberg (S), Tony 
Karlsson (S) (t.o.m. tidigare del av § 147), Roger Ljunggren (S), Mariam Yassin Mahi (S), 
Gunnar Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), 
Abdulahi Hassan (S), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Birgitta Carlheim-
Gyllensköld (M), Zeljko Klemse (S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip 
Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål (SD), Carl-Magnus 
Fransson (M), Helena Gärtner (M) 

Beslutande
ersättare

Linda Rosenlund (S) (§ 143 och fr.o.m senare del av § 147). Inger Fredriksson (C) (t.o.m. 
tidigare del av § 147), Ami Rooth (MP) (fr.o.m. senare del av § 147), Britt Gustafsson (SD) 

Ersättare Johan Hartman (M), Christina Granberg (M), Milos Smitran (M), Inger Fredriksson (C), 
Lars Levin (L), Björn Wahlund (L), John Ogenholt (KD), Linda Rosenlund (S), Börje 
Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Stefan 
Blomkvist (S), Berit Örtell (S), Ing-Britt Pettersson (S), Claes Dahlqvist (S), Christina 
Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Rue Lindqvist (V), Göran Svenningson (V), Ami 
Rooth (MP),  

Övriga  
deltagande

Tf nämndadninistrativchef Marie Sandström Koski, utredare Axel Stenbeck 
Utses att justera Anneli Hedberg (S), Nicklas Adamsson (MP) 
Justeringens  
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2018-11-26 
Underskrifter 
Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §143 - §157 

Marie Sandström Koski 
Ordförande ………………………………… 

Torgerd Jansson 
Justerande ………………………………… 

Anneli Hedberg 
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Nicklas Adamsson 

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige Paragrafer §143 - §157 
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datum

2018-11-19 
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anslags  
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2018-12-21 
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av protokollet 
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§ 143 

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-
2022  (KS/2018:411)  
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige väljer Claudia Grathwohl (C) till andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022. 
 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare i Socialdemokraternas partigrupp och 
Moderaterna partigrupp deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), 
Ingvar Larsson (SD), Elsie Egestål (SD) och Britt Gustafsson (SD).  
  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagens kapitel 5, § 11 anger att ”Fullmäktige väljer bland sina ledamöter 
en ordförande och en eller flera vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium.  
Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.” 
 
Ärendets handlingar  
• Sverigedemokraternas nominering till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, 

2018-10-31 
• Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 

grönas nominering till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, 2018-11-16 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Sten Holmgren (C) och Mica 
Vemic (SD). Vidare yttrar sig Göran Dahlström (S) meddelar att samtliga ledamöter 
och tjänstgörande ersättare inom Socialdemokraterna har för avsikt att inte delta i 
beslutet. Lars Härnström (M) meddelar att detsamma gällande Moderaterna. 
 
Förslag och yrkanden 
Sten Holmgren (C) yrkar bifall till föreslaget om att Claudia Grathwohl (C) ska utses 
till andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen vilken 
godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon proposition på de 
inlämnade nomineringarna, Claudia Grathwohl (C) och Filip Lindahl (SD). Hon 
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finner att fullmäktige beslutar utse Claudia Grathwohl (C) till andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 
De röstande avlämnar sina röster i valurnan efter upprop som följer närvarolistan. 
Anneli Hedberg (S) och Nicklas Adamsson (MP) utses att övervaka rösträkningen.  
 
Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 21, övriga 30 röstande deltar inte i beslutet. 
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. 
Med 15 röster för Claudia Grathwohl (C) och 6 röster för Filip Lindahl (SD) utses 
Claudia Grathwohl (C) till andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till:  
Claudia Grathwohl  
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
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§ 144 

Entledigande av ledamot i bygg- och miljönämnden  
(KS/2018:460)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Anna Harrsjö (S) från uppdraget som ledamot i bygg- 
och miljönämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Harrsjö (S) har i skrivelse daterad 2018-10-31 begärt att få bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till:  
Anna Harrsjö 
Löneenheten 
Troman 
Lex 
Akten 
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§ 145 

Reviderade regler för det kommunala partistödet  
(KS/2018:443)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till reviderade regler för 
det kommunala partistödet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den nya kommunallagen ges förslag på revidering av ”Regler för 
det kommunala partistödet”.  Bestämmelserna har inte ändrats materiellt utan endast 
systematiserats om.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 166 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17 
• Förslag till regler för det kommunala partistödet 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 146 

Utbetalning av partistöd 2019  (KS/2018:435)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2019 med hälften av nedan 
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande: 
 
1. Mandatbundet stöd: 
 

Socialdemokraterna   24 mandat * 33 375 kronor =  801 000 kronor 
Moderaterna     7 mandat * 33 375 kronor =  233 625 kronor 
Sverigedemokraterna     6 mandat * 33 375 kronor =  200 250 kronor 
Liberalerna      4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor 
Centerpartiet     4 mandat * 33 375 kronor =  133 500 kronor 
Miljöpartiet     3 mandat * 33 375 kronor =  100 125 kronor 
Vänsterpartiet     3 mandat * 33 375 kronor =  100 125 kronor 
Kristdemokraterna     3 mandat * 33 375 kronor =  100 125 kronor 

 
2. Grundstöd  10 000 kronor per parti 
 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, att se över nivån av det 

mandatbundna stödet i samband med plan för budget 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i 
den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av 
dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. 
 
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2018.  
KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. 
  
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till 
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning 
inom utsatt tidsperiod. 
 
I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat 
under det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 167 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-12 
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• Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet” (dokumentet med 
föreslagna ändringar hanteras parallellt).  

• Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2018-04-26  
• Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2018-05-29 
• Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2018-06-15  
• Redovisning från Moderaterna, inkommen 2018-06-28 
• Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2018-06-28 
• Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-06-14 
• Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2018-05-02  
• Redovisning från Liberalerna, inkommen 2018-05-31 
 
Redovisningarna finns tillgängliga i akten. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier 
Kommunledningsforvaltningen 
Akten 
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§ 147 

Övergripande plan med budget 2019-2021  (KS/2018:368)  
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Övergripande plan med budget 2019-2021 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 1 900 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 
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 0,3 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 584 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas 
ut på utestående borgensbelopp. 

6. Mål för planperioden kommer att fastställas i Kommunplan 2019-2022. 
7. Nämnderna senast i februari 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget. 
8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa 

investeringar enligt investeringsbudgeten 2019-2021. Omprioriteringar får 
beslutas av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon 
kronor. Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska 
kommunstyrelsen höras. 

9. Utifrån övergripande plan med budget 2019-2021, och som utgångspunkt för 
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2019, fastställs 
ramen för KFAB till 229 724 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en 
effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. 
Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är 
inarbetade i övergripande plan med budget 2019-2021. 

10. Vid oplanerade händelser i Katrineholms Fastighet AB, kan bolaget ta i 
anspråk medel ur den buffert som 3 500 000 kr innebär, under förutsättning att 
samråd i förväg sker med ekonomichef, som godkänner och rapporterar till 
kommunstyrelsen. 

11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst 
genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att 
stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen. 
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Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria 
Barrsäter (C), Claudia Grathwol (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek 
(L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP), Ami Rooth 
(MP), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Jan Åke Asp 
(SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål (SD) 
och Britt Gustafsson (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, 
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2019-2021. 
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i 
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2019-2021 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna, vilket kommunstyrelsen beslutat överlämna 
som förslag till kommunfullmäktige. 
 
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.  
 
Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende 
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot 
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att; 

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

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

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

 

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt 
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver 
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer 
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret 
bär med sig extra omkostnader kan det inträffa att KFAB kan komma att behöva 
använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5 miljoner kronor 
till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av 
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning 
äventyras. 
 
I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet 
av uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den 
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av 
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska 
genomföras i samråd med berörda förvaltningar.  
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Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 16 oktober 
2018. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 22 oktober. 
Protokoll utskickas därför senare. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 173 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-18 
• Övergripande plan med budget 2019-2021 med bilaga 1-5 
• CESAM, 2018-10-22 
• Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten) 
• Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2019-2021 (finns 

tillgängligt i akten) 
• Centerpartiets budgetförslag – Övergripande plan med budget 2019-2021, Nytt 

ledarskap för Katrineholm, 2018-10-23 
• Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 2020-

2021, Vi sättervälförden först,  
• Liberalerna Katrineholms budgetförslag 2019-2021 
• Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 

2020-2021, Ett hållbart Katrineholm 
• Kristdemokraternas förslag till Katrineholms övergripande plan med budget 2019-

2021 
• Sverigedemokraterna Katrineholms förslag till budget 2019, Trygghet genom hela 

livet 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars 
Härnström (M), Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Joha 
Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Anneli Hedberg (S), 
Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Christer Sundqvist (M), 
Gunilla Magnusson (S), Victoria Barrsäter (C), Ewa Callhammar (L), Johanna 
Karlsson (S), Christoffer Öqvist (M), Inger Hult (L), Marie-Louise Karlsson (S), 
Thomas Selig (V), Ann-Charlotte Olsson (C) och Björn Wahlund (L). 
 
Under fullmäktiges pågående behandling av ärendet medges att ledamöter lämnar 
sammanträdet och tjänstgörande ersättare inträder. 
 
Förslag och yrkande 
Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), 
Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Gunilla 
Magnusson (S), Christer Sundqvist (M) och Christoffer Öqvist (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna Katrineholms förslag till 
budget 2019. 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) yrkar 
bifall till Centerpartiets budgetförslag – Övergripande plan med budget 2019-2021. 
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Jesper Ek (L) och Ewa Callhammar (L), yrkar bifall till Liberalerna Katrineholms 
budgetförslag 2019-2021. 
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. 
Tony Rosendahl (V) och Tomas Selig (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets 
budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 2020-2021. 
Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas budgetförslag för 
Katrineholms kommun 2019 med plan 2020-2021. 
 
Ajournering 
Överläggningen ajourneras klockan 10.20-10.45 och klockan 13.00-14.00. 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad bordlägger fullmäktige ärendets fortsatta 
hantering i avvaktan på ställningstaganden av ärendena om budgetpåverkande 
avgifter/taxor.  
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna återupptas efter bordläggningen godkänner kommunfullmäktiges 
ordförandes förslag till propositionsordning. 
I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och 
vart och ett av de ovan redovisade yrkandena. Hon finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Katrineholms Fastighets AB 
Katrineholms Industrihus AB 
Katrineholms vatten och Avfall AB 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 148 

Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands 
Räddningstjänst  (KS/2018:432)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer taxan för tjänster inom Västra Sörmlands 

Räddningstjänst. Detta under förutsättning att fullmäktige i Vingåkers kommun 
fattar motsvarande beslut. 

2. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Västra Sörmland Räddningstjänst har tidigare fastställt sina 
taxor baserat på så kallat konsumentprisindex (KPI). Direktionen har fattat beslut att 
istället följa Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), detta i enighet med 
rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).    
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 168 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-16 
• Sammanträdesprotokoll från direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst, 

2018-10-03, § 20 
• Taxa för tjänster, Västra Sörmlands Räddningstjänst 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
Vingåkers kommun 
Akten 
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§ 149 

Taxor och avgifter kulturnämnden 2019  (KS/2018:413)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor och avgifter för kulturnämnden. 
Taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden beslutade 2018-08-28 § 33 att godkänna förslag till övergripande plan 
med budget 2019 – 2021 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning. Beslut togs även att godkänna förslag till lokalhyra för teaterlokalen 
Turbinen från och med 2019-01-01. 
 
Turbinen, ordinarie öppettid  500 kr/tim externt 
 
Turbinen, utanför ordinarie öppettid  700 kr/tim, externt.  
Eventuella personalkostnader tillkommer  
 
Tillkommer kostnader för ljud- och ljustekniker. 
  
I övrigt lämnas nämndens taxor och avgifter oförändrade.  
 
Ärendets handlingar  
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 169 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kulturnämnden 
Akten 
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§ 150 

Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 2019  (KS/2018:376)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisat förslag till hyror och avgifter, för 

kommunens lokaler och fritidsanläggningar, inom service- och tekniknämnden. 
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för 
planperioden 2019-2021 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter 2019, för 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar.  
 
I beslutsunderlaget hyror och avgifter 2019 till service- och tekniknämnden redovisas 
samtliga fem justeringar som ges till förslag för justering, dock har det i underlaget 
uppmärksammats några redaktionella felskrivningar. Under 
kommunledningsförvaltningens beredning har korrekt beslutsunderlag tagits fram i 
samverkan med service- och teknikförvaltningen.  
 
Följande fem justeringar har föreslagits för hyror och avgifter för 2019 jämfört med 
motsvarande dokument 2018: 
• Förslag på ett tillägg i form av en timtaxa om 100 kr/h för Lyan i Julita som 

tidigare bara haft ett dygnspris. 
• Två korrigeringar på posten enskilda lokaler, nytt förslag på 90 kr/h för senior 

träning samt 100 kr/h för övriga, med motiveringen att en enskild lokal kan 
likställas med en badmintonbana och att enhetliga taxor därför bör tillämpas för 
dessa poster.  

• Förslag på tillägg av mobil scen. Förslaget innebär att kommunens mobila scen, 
läggs in i kommunens lokalbokningssystem och fortsättningsvis bokas och 
hanteras i Lokalbokningen. Lokala föreningar och kommunens förvaltningar 
betalar ingen hyra för själva scenen, dock utfaller en transportkostnad om behov 
av transport förekommer á 580 kr/h. 

• Avgift för kopiering i Duveholmshallen samt Backavallen. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 170 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-02 
• Förslag till hyror och avgifter 2019, 2018-10-18 
• Service- och tekniknämndens protokoll, 2018-08-30 § 41 
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Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och påtalar 
att avgifterna för entré till simhallen inte är timbaserad såsom det angivits i 
taxedokumentet. Kommunfullmäktige ser detta som en redaktionell korrigering.  
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Service- och tekniknämnden 
Akten 
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§ 151 

Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)  
(KS/2018:408)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för avgifter inom socialnämndens 

verksamhet. Taxan gäller från och med 1 januari 2019. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad författningssamling KFS nr 

4.27.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen föreslår att den tidigare tillämpade avgiften om 80 kronor/dygn i 
egenavgift för vård och behandling, för individer över 18 år, fastställs till  
100 kronor/dygn. Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som 
inte kan tillgodoses inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet 
runt enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga 
(LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).  
 
Under beredningen upprättades författningssamling ”Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet” KFS nr 4.27 i och med att socialförvaltningen hänvisar till vård och 
omsorgsnämndens taxa (KFS 4.13) i förslaget.  
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 171 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-03 
• Socialnämndens protokollsutdrag, § 146, 2018-09-19 
• Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27) 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Akten 
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§ 152 

Tillfälliga taxor och avgifter 2018, simhallen  
(KS/2018:377)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna justerande avgifter gällande simhallen 

samt återbetalning av badkort i enlighet med service- och tekniknämndens förslag 
till beslut.  

2. Den reviderade taxan avseende entrépriser till simhallen gäller tills dess att den 
stora simbassängen åter tas i bruk efter renoveringen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av pågående renovering av simhallen har service- och tekniknämnden 
föreslagit avgiftsjusteringar samt återbetalning av badkort, vilket betyder, en 
revidering av hyror och avgifter 2018 som beslutats i Kommunfullmäktige 2017-11-
20 § 191. Pågår renoveringen av stora simbassängen förbi årsskiftet 2018/2019 gäller 
revideringen motsvarande beslut om hyror och avgifter för respektive år. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 172 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2018-08-30 § 40 
_________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Service- och tekniknämnden 
Akten 
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§ 153 

Likvidation av Regionförbundet Sörmland, 
verksamhetsövergång med mera  (KS/2018:444)  
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Region Sörmland övertar verksamheten från 

Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01. 
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och 

tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt 
bifogad Regionförbundets ärendebeskrivning. 

3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet. 
4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som 

tas emot. 
5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av 

förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01. 
6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen tills 

likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 
januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och 
landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten 
likvideras och att landstinget omvandlas till region.  
 
Beslutsunderlaget från Regionförbundet Sörmland beskriver likvidationen 
och arkivhantering samt genomförandet av likvidationen för Regionförbundet 
Sörmland. Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och 
förankring hos berörda parter. 
Regionförbundet har med anledning av regionbildningen fattat flera beslut som också 
respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 175 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-10-17 
• Regionstyrelsens protokoll, 2018-10-04, § 37, med beslutsunderlag 
_________________ 
 
Beslutet skickas till:  
Regionförbundet Sörmland 
Länets kommuner 
Landstinget Sörmland 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten  
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§ 154 

Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och 
verksamhetsövergång  (KS/2018:423)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands 
kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande 
 
1. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01. 
2. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och 

skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden. 
3. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns. 
4. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet. 
5. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som 

tas emot. 
6. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt 4-5. 
7. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det 

kan ske efter 2019-01-01. 
8. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen 

slutförts, dock längst till och med 2019-10-31. 
 
Kommunfullmäktige godkänner bilagt avtal om miljöskuld. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 
januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och 
landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten 
likvideras och att landstinget omvandlas till region.  
 
Protokollsunderlaget från SKTM beskriver likvidationen, överlåtandet av tillgångar 
och skulder, aktieöverlåtelseavtal, arkivhantering samt genomförandet av 
likvidationen. I underlaget ingår avtal om miljöskuld som SKTM rekommenderar 
medlemmarna att godkänna. 
 
Bildandet av regionen har föregåtts av en process av förberedelser och förankring hos 
berörda parter.  
 
SKTM har med anledning av avvecklingen av myndigheten fattat flera beslut som 
också respektive medlemsfullmäktige föreslås besluta. 
 
Ärendets handlingar 
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 176 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-10-17 
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• Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivmyndighet, 2018-10-04, § 3 (med 
bilagor inklusive avtal om miljöskuld) 

_________________ 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivmyndighet 
Länets kommuner 
Landstinget Sörmland 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
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§ 155 

Interpellation med svar om kommunallagen och 
motionsberedningar  (KS/2018:465)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen får ställas 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Selig (V) har ställt en interpellation tillkommunstyrelsens ordförande med 
följande frågor 
1. Delar kommunstyrelsens ordförande synen att beredning av de ovan uppräknande 

motionerna inte fyller kraven enligt 5 kap 35 § kommunallagen (KL)? 
2. Om kommunstyrelsens ordförande inte anser att beredningen strider mot 

tidsfristerna i 5 kap 35 § KL: 
a. Delar kommunstyrelsens ordförande synen att ovan uppräknade motioner inte 

har beretts på sådant sätt att fullmäktige kunnat fatta beslut inom ett år? 
b. Delar kommunstyrelsens ordförande synen att det vid det ovan uppräknade 

beredningarna inte har lämnats upplysningar till fullmäktige om beredningens 
status inom den tvingande tidsfristen? 

c. Om frågorna 2.a och 2.b besvaras nekande: Delar kommunstyrelsens 
ordförande synen att 416 dagar (genomsnittliga beredningstiden för de 
försenande motionerna) är längre än ett är? 

3. Varför brister det i efterlevanden av beredningsfristen enligt 5 kap § 35 1 st KL? 
4. Varför brister det i efterlevanden av den tvingande rapporteringsfristen enligt 5 

kap § 35 2 st KL? 
5. Vilken förtroendevald har enligt kommunstyrelsens ordförande  det övergripande 

ansvaret för att motioner som hänskjuts till kommunstyrelsen för beredning 
hanteras enligt gällande lagstiftning? 

6. Vilka åtgärder har vidtagits för att dylika brott mot kommunallagen i framtiden 
ska kunna undvikas? 

 
Ärendets handlingar 
• Interpellationssvar från Göran Dahlström, 2018-11-09 
• Interpellation från Thomas Selig (V), 2018-10-17 
 
Kommunfullmäktiges överläggning 
Under kommunfullmäktiges överläggning yttra sig Thomas Slig (V), Göran 
Dahlström (S) och Tony Rosendahl (V). 
 
Här efter förklaras överläggningen för avslutad. 
_________________ 
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§ 156 

Meddelanden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
26 oktober 2018 till och med den 14 oktober 2022. 
Kommun: Katrineholm 
Parti: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Britt-Inger Karlsson 
Avgående ersättare: Osman Haji Abdikarim 
 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
26 oktober 2018 till och med den 14 oktober 2022. 
Kommun: Katrineholm 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ersättare: Per-Ola Fransson 
Avgående ersättare: Anders Karlsson 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2018 
Vård och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut 
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 
kommunfullmäktige och revisorerna. 
 
Vid andra kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut: 
Äldreomsorg – särskilt boende  7 (3 kvinnor, 4 män) 
Upplysning: 5 beslut 1 kvinnor och 4 män) var verkställda vid rapporteringstillfället. 
1 beslut (kvinna) kommer att verkställas den 1 september. 1 kvinna har tackat nej till 
ett erbjudande. 
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS  6 (3 kvinnor, 3 män) 
Upplysning: En kvinna har tackat nej till två erbjudanden. En man har tackat nej till 
ett erbjudande. 2 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället. 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2018 
Vård och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut 
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den 
kommunfullmäktige och revisorerna. 
 
Vid tredje kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut: 
Äldreomsorg SoL 
Särskilt boende    17 (11 kvinnor, 6 män) 
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 4 beslut  
verkställda (1 kvinna och 3 män). 1 kvinna har återtagit  
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ansökan. 1 beslut (kvinna) verkställs den 1 november 2018.  
8 personer väntar på demensboende och 4 på servicehus. 
 
Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 
Bostad med särskild service för vuxna 4 (1 kvinna, 3 män) 
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 2 erbjudanden. 1 man har tackat nej till 1 
erbjudande. 1 man är erbjuden bostad och har tackat ja men inflyttningsdatum är 
inte fastställt. 
Boende i familjehem eller bostad med särskild  
service för barn eller ungdomar   1 (1 man) 
Vårdnadshavare önskar särskilt boende. Erbjuds från  
och med 2019-01-07. 
Biträde av kontaktperson  6 (4 kvinnor, 2 män) 
Upplysning: 1 kvinna har tackat nej till 1 erbjudande. 
 
Vingåkers kommun har översänt protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-10-29, § 101 - Överenskommelse mellan Katrineholms och 
Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och 
arbetsmarkand och § 102-Revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden. 
_________________ 
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§ 157 

Motion om kranmärkt vatten  (KS/2018:474)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har 
lämnat en motion om Kranmärkt vatten. Motionen utmynnar i följande yrkande: 
 
Att Katrineholms kommun deltar i Svenskt Vattens initiativ och KRAN-märker 
verksamheten samt tar initiativ för att fler ska välja kranvatten. 
 
Ärendets handlingar 
• Motion om kranmärkt vatten, 2018-11-14 
_________________ 
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