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Plats och tid

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, kl. 08:30 – 16.30

Beslutande

Torgerd Jansson (S) ordförande, Mirjana Cvrkalj (M), 1:e vice ordförande, Claudia Grathwohl (C),
2:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Christer
Sundqvist (M), Göran Dahlström (S), Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Ewa Callhammar (L),
Jesper Ek (L), Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Fredrik Olovsson (S), Åsa Thorell Russell
(S), Carl-Magnus Fransson (M), Cecilia Björk (S), Marie-Louise Karlsson (S), Nicklas Adamsson
(MP), Inger Hult (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Gunilla Magnusson (S), Karin Frisk
(S), Linda Thompson (S), Michael Hagberg (S), Tommy Ljungberg (S) (fr.o.m § 171), Tony Karlsson
(S) (t.o.m § 175), Roger Ljunggren (S), Gunnar Ljungqvist (S), Thomas Selig (V), Anita Johansson (V),
Tony Rosendahl (V), Martina Henke (S), Fredrik Malmström (S), Fredrik Ahlman (M), Zeljko Klemse
(S), Christer Ekstrand (S), Jan-Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson
(SD), Elsie Egelstål (SD)
Johan Hartman (M), Anders Gölevik (C), John Ogenholt (KD), Linda Rosenlund (S) (t.o.m. § 170),
Börje Söderström (S), Johanna Karlsson (S), Leif Hanberg (S) ( fr.o. m. § 176), Ami Rooth (MP), Britt
Gustafsson (SD)

Beslutande ersättare

Ersättare

Milos Smitran (M), Anders Karlsson (M), Inger Fredriksson (C), Lars Levin (L), Björn Wahlund (L),
Dag Dunås (KD), Linda Rosenlund (S), Leif Hanberg (S), Anne Hagberg (S), Stefan Blomkvist (S),
Berit Örtell (S), Ing-Britt Pettersson (S), Christina Simonsen (S), Britt-Inger Karlsson (S), Rue
Lindqvist (V), Göran Svenningson (V)

Övriga
deltagande
Utses att justera

Carl-Magnus Fransson (M), Elsie Egestål (SD)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2019-11-25

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§165 - §178

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

Ordförande

………………………………………………………
Torgerd Jansson (S)
Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Carl-Magnus Fransson (M)

Elsie Egestål (SD)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdes
datum

2019-11-18

Datum för anslags
uppsättande

2019-11-26

Förvaringsplats av
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

§165 - §178

Datum för anslags
nedtagande

2019-12-19
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§ 165

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med ändringen att ärendet Övergripande
plan med budget 2020-2022 behandlas efter det att samtliga taxeärenden behandlats.
Vidare konstateras att en allmänhetens fråga inkommit och den kommer att behandlas i
samband med ajourneringen för lunch.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2018:479 111

Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kerstin Engman (S) från uppdraget som ersättare i byggoch miljönämnden

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Engman (S) har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i bygg- och
miljönämnden.
_________________
Beslutet skickas till:
Kerstin Engman
Bygg- och miljönämnden
Löneenheten
Troman
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:323 041

Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2019 för Katrineholms kommun till
handlingarna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V), Tony Rosendahl (V),
Claudia Grathwohl (C), Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C), Anders Gölevik (C),
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), John Ogenholt (KD), Ewa Callhammar (L), Jesper
Ek (L), Inger Hult (L), Nicklas Adamsson (MP) och Ami Rooth (MP).

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat den
till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader är negativt och uppgår till
– 8,3 miljoner kronor för kommunen. Prognos för helår 2019 uppgår till 17,8 miljoner
kronor, en differens jämfört med periodens resultat om 26,1 miljoner kronor.
Differensen mellan resultat och prognos är stor och förklaras av;
•
ej fullt ut verkställda beslut utifrån beslut om en ekonomi i balans
•
säsongsvariationer
•
kostnader/intäkter som saknas i utfallet
•
kostnader för helår som inte periodiserats
Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och
kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 41,3 miljoner
kronor, före extraordinära poster.
Nämnderna har uppdragits att beskriva väsentliga händelser och att redovisa prognoser
för helåret. Därtill redovisar nämnderna aktuell status avseende resultatmålen.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019 att återremittera ärendet för att
åtgärda bristerna som har påtalats av revisorerna.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att de brister som påtalats i
revisionsrapporten och som kommunledningen och revisorerna är överens om kommer
att vara rättade i samband med årsredovisning för 2019.
Delårsrapporten syftar till att ge en ögonblicksbild av vart kommunen är på väg
avseende ekonomisk ställning, måluppfyllelse och prognos. Revisionsrapportens
huvudsakliga syfte bör av den anledningen ses som rådgivande inför kommande
årsredovisning då frågan om ansvarsfrihet också prövas. Under revisionen för
kommunledningen och revisorerna en löpande dialog och är, som nämnts, i huvudsak
överens om de åtgärder som kommer att vidtas inför årsredovisningen.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 165
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-22
Delårsrapport för Katrineholms kommun, 2019-08-31
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019
Granskning av delårsrapport 2019, Katrineholms kommun

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony
Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Jesper Ek (L) och Nicklas
Adamsson (MP).
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius
(KD), Jesper Ek (L) och Nicklas Adamsson (MP), avslag till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:336 043

Revidering av Avgifter inom socialnämndens
verksamhet - KFS 4.27
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom
socialnämndens verksamhet – KFS 4.27.
2. Revideringarna börjar gälla från 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sett över styrdokumentet Avgifter inom socialnämndens
verksamhet - KFS 4.27 och överlämnar ett förslag till revidering till kommunfullmäktige.
Revideringen består av ett tillägg av en avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt
ordnande av gravsättning med 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme. Avgifterna
gäller från och med den 1 januari 2020.

Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 166
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03
• Protokollsutdrag socialnämnden, 2019-09-18, § 109
• Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2019-09-05
• Förslag - Avgifter inom socialnämndens verksamhet – KFS 4.27
_________________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:359 043

Revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd KFS 4.08
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i styrdokumentet Ansökningsoch tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08).
2. Avgifterna börjar gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får
även ta ut en avgift för tillsyn enligt 9 kap alkohollagen av den som har
serveringstillstånd. Avgifterna måste följa kommunallagens bestämmelser om
kostnadstäckning, den så kallade självkostnadsprincipen.
Översyn av de tillsynsavgifter som antogs inför samarbetet mellan Katrineholm, Flen och
Vingåkers kommuner har gjorts inför 2020. Översynen har visat att ansöknings- och
tillsynsavgifterna inte täcker kostnaderna för alkoholtillsynen. En höjning av avgifterna
utöver prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har därför varit motiverad i vissa
ärendetyper där avgiften varit för låg i jämförelse med arbetsprestation eller som
saknats helt. Svårtolkade avgifter har tagits bort och förenklats för att stämma överens
med näringsidkarnas och verksamhetens behov. De avgifter som ligger i linje med
verksamhetens kostnader för tjänsten har justerats uppåt utifrån PKV.

Ärendets handlingar
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 167
Socialförvaltningens protokollsutdrag 2019-10-23, § 121
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-23
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
• Förslag - Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08)
• Antagen - Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd (KFS 4.08)
_________________
•
•

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:296 043

Revidering av avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet - KFS 4.13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vårdoch omsorgsnämndens verksamhet att gälla från den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom
vård- och omsorgsnämndens verksamhet.
Utöver vissa redaktionella justeringar föreslår förvaltningen i det bifogade förslaget
bland annat följande ändringar:
• En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution.
• Avgifterna för måltider struktureras om så att läsaren lättare ska hitta rätt
information.
• En höjning av hyror för särskilda boendeformer.

Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 168
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01
• Vård- och omsorgsförvaltningens beslut, 2019-02-29, § 82
• KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
_________________
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:297 043

Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera KFS 4.14 Färdtjänsttaxa, att gälla från den 1
januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 Färdtjänsttaxa
som reviderades av kommunfullmäktige senast den 16 juni 2014.
Förvaltningens förslag till ändringar omfattar bland annat en höjning av milpriset vid
resor in i annan kommun. Höjningen motiveras av ökade kostnader samt att
harmonisera prissättningen med andra kommuner i länet.

Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 169
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01
• Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2019-08-29, § 83
• KFS 4.14 Färdtjänsttaxa
_________________
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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KS/2019:295 043

Revidering av hyror och avgifter för kommunens
lokaler och fritidsanläggningar 2020
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 2020.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för
planperioden 2020-2022 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter för
kommunens lokaler och fritidsanläggningar. I förslaget föreslås generella prishöjningar
men även borttagande och tillägg av avgifter enligt nedan:
Utgår:
• Engångsinträde i simhallen för familj
Tillägg:
• Avgift för rugbyplan vid Djulö Idrottsplats
• Vinterförvaring för båt
• Hyra av hörsal/aula
• Vaktmästartjänst med maskin plus moms
• Lotteritillstånd

Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 170
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-19
• Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-08-29, § 59
• Förslag- Hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar
_________________
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
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KS/2019:324 043

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken mm att gälla från 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämndens taxa för verksamheten enligt miljöbalken behöver revideras.
Lagstiftning och tillsynsbehov inom olika områden har förändrats. Verksamhetsutövare
och intresseorganisationer har påtalat önskemål om en enklare taxemodell med en
större grad av efterhandsdebitering. En översyn av timavgiften är behövlig eftersom
nuvarande taxa indexuppräknas enligt konsumentprisindex vilket inte är fullt jämförbart
med kostnadsutvecklingen för nämndens verksamhet.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en ny modell för taxa inom
miljöbalkens område, "Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område". Modellen har
utgjort grunden för det reviderade förslag till taxa som miljöavdelningen arbetat fram,
men med lokala anpassningar.
Tidigare taxemodells riskklassnings- och erfarenhetsmodul är borttagen.

Ärendets handlingar
• Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 171
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01
• Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-09-17, § 97
• Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
• Bilaga 1 till taxa för bygg- och miljönämnden verksamhet
• Bilaga 2 till taxa för bygg- och miljönämnden verksamhet
_________________
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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KS/2019:287 042

Övergripande plan med budget 2020-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet Övergripande plan med budget
2020-2022 för Katrineholms kommun med undantag för skattesatsen. Motivet till
återremissen är ytterligare beredning gällande ishallen avseende finansiering,
presentation, teknikval (miljö m.m), utformning och användning.
2. Skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige till 22:12 kronor per skattekrona.
Reservation
Mot beslutspunkt två reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony
Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2020-2022. Detta har
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2020-2022 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
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 Katrineholms Fastigheter AB 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.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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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. Kommunstyrelsen 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.
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 23 oktober
2019. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 28 oktober.
Protokoll utskickas därför senare.

Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 172
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Övergripande plan med budget 2020-2022 med bilaga 1-4
Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2020-2022 (finns
tillgängligt i akten)
Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med
budget 2020-2022, 2019-10-30
Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms
kommun2020 med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden först
Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm där drömmar kan bli verklighet,
budgetförslag 2020
Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med budget 20202022
Miljöpartiet de grönas förslag – Ett hållbart Katrineholm – för långsiktig överlevnad
inom planetens gränser
Sverigedemokraterna Katrineholms förslag – Budget 2020 – Trygghet genom hela
livet

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Christer
Sundqvist (M), Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V),
Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP), Johan Söderberg (S), Gunilla Magnusson
(S), Ulrica Truedsson (S), Marie-Louise Karlsson (S), Anneli Hedberg (S), Cecilia Björk (S),
Michael Hagberg (S), Carl-Magnus Fransson (M), Helena Gärtner (M), Victoria Barrsäter
(C), Roger Ljunggren (S), Christoffer Öqvist (M), Fredrik Ahlman (M), Marian Loley (KD),
Karin Frisk (S), Inger Hult (L), Johanna Karlsson (S), Björn Wahlund (L), Linda Thompson
(S), Thomas Selig (V), Anders Gölevik (C), Sten Holmgren (C), John Ogenholt (KD), Ewa
Callhammar (L) och Claudia Grathwohl (C).
Förslag och yrkande
Göran Dahlström (S), Christer Sundqvist (M), Johan Söderberg (S), Gunilla Magnusson (S),
Ulrica Truedsson (S), Marie-Louise Karlsson (S), Anneli Hedberg (S), Cecilia Björk (S),
Michael Hagberg (S), Carl-Magnus Fransson (M), Helena Gärtner (M), Roger Ljunggren (S),
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Christoffer Öqvist (M), Fredrik Ahlman (M), Karin Frisk (S), Johanna Karlsson (S) och Linda
Thompson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet ska avgöras idag.
Inger Fredriksson (C) (i egenskap av oppositionsråd) yrkar, med instämmande av Joha
Frondelius (KD), Jesper Ek (L), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Victoria
Barrsäter (C), Marian Loley (KD), Inger Hult (L) och Thomas Selig (V), i första hand på att
ishallen (benämnt projekt Backavallen) bryts ur budgeten och återkommer som eget
ärende. I andra hand yrkar de på återremiss av ärendet med undantag av skattesatsen.
Motivet till återmissen är att åtgärda de demokratiska problemen med att ärendet om
ishallen inte beretts på rätt sätt vad gäller finansiering, presentation, teknikval (miljö
m.m), utformning och användning.
Vidare yrkar Inger Fredriksson (C) (i egenskap av oppositionsråd), med instämmande av
Victoria Barrsäter (C), Sten Holmgren (C) och Claudia Grathwohl (C), bifall till
Centerpartiets budgetförslag.
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas
budgetförslag.
Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till Liberalernas
budgetförslag.
Tony Rosendahl (V) och Thomas Selig (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag och
att skattesatsen ska fastställas till 22:18 kronor.
Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ajournering
Överläggningen ajourneras klockan 10.10-10.40 och klockan 13.10-13.55.
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, skattesatsen undantagen. Återremitteras ärendet avser hon att
ställa proposition på skattesatsen. Beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras idag
avser hon att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Inger
Fredriksson (C) med fleras yrkande om att ishallen ska undantas. Det av fullmäktige
beslutade förslaget ställer hon sedan proposition på tillsammans med vart och ett av de
yrkade budgetförslagen. Slutligen avser hon då att ställa proposition på
kommunstyrelsens förslag till skattesats och Tony Rosendahl (V) och Tomas Seligs (V)
yrkande. 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.
Ordförande 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 (skattesatsen undantagen). Ordföranden konstaterar att det krävs
17 röster för en minoritetsåterremiss. Kommunfullmäktige godkänner
voteringspropositionen.
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Därefter genomförs voteringen som resulterar i 30 ja-röster, 17 nej- röster och 4 som
avstår. Detta innebär att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
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.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag till skattesats och
Tony Rosendahl (V) och Tomas Seligs (V) yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akten
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KS/2017:544 212

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av såväl enfamiljs- som
flerfamiljshus samt en förskola. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på villatomer i
Katrineholms kommun finns det ett behov av att tillgängligöra mer mark för
bostadsetablering. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av kommunägd odlingssamt skogsmark.
Planförslaget var på samråd under perioden 11 november till den 7 december 2017
samt utställd på granskning under perioden 28 juni till den 23 augusti 2018.

Ärendets handlingar
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-10-30, § 173
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2019-09-18, § 92
Granskningsutlåtande
Plankarta
Planbeskrivning

Kommunfullmäktiges överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Michael
Hagberg (S).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Michael Hagberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunfullmäktige. I enlig het med detta ställer hon sedan
proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) yrkande och
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten
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KS/2019:381 819

Motion om gerillakonst
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om
gerillakonst. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Kommunen avsätter en plats i den offentliga miljön, till exempel en park, alternativt en
lokal, där konstverken kan ställas ut.”

Ärendets handlingar
Motion från Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V),
2019-11-08
_________________

•

/TextBeslut2/
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§ 177

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 16
september 2019 till och med den 14 oktober 2022
Kommun: Katrineholm
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Ismaail Mahamed Mahamuud
Avgåendeen ersättare: Anders Karlsson
_________________
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§ 178

Anmälan om motion
Ordförande meddelar kommunfullmäktige att en ny motion om cykeltrafik har inkommit
under sammanträdet från en tjänstgörande ersättare och att motionen kommer att tas
upp på kommunfullmäktiges sammanträde i december för beslut om beredning.
_________________
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