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Karlsborgs kommun 

KF § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 121 Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till "Allmänhetens frågestund". 

Utdragsbcslyrkandc 

Sida 149 
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Kommunfullmaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 122 Frågor 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes sIgn d1�<$ ci 
Utdragsbeslyrkandc 



Karlsborgs kommun 

KF § 123 Interpellationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes sign 
O 

cJfJ16 ® 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullm�ktige 

Sammantradesdatum 
2011-11-28 

KF § 124 Budget och verksamhetsplan 2012 

Dur 172.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till budget- och 
verksamhetsplan för år 2012 i enlighet med budgetberedningens protokoll 
2011-10-19 med följande förtydliganden, ändringar och tillägg (bil. l 19): 

• Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21,07 per skattekrona. 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill 
säga öka kommunens skulder under året med maximalt 40 000 tkr. 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att omsätta lån till ett 
belopp av 15 000 tkr, vilket motsvarar de lån som förfaller under året. 

• Kommunfullmäktige fastställer resultatmålet till 4 250 tkr. 

• Kommunfullmäktige tillför 200 tkr till kultur- och fritidsnämnden för 
biblioteksverksamheten i Mölltorp. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände de preliminära ramarna och direktiven i februari. 
De definitiva ramarna och direktiven fastställdes av kommunfullmäktige i 
Jun!. 

Nämnder och styrelser har sedan till budgetberedningen lämnat in förslag till 
budget- och verksamhetsplaner för år 2012. Budgetberedningen har vid 
sammanträden under vecka 40 haft avstämningar med kommunens styrelser 
och nämnder. 

Information och förhandling med de fackliga parterna har genomförts. 

Kommunalråd Kjell Sjölund (C) informerar om kommunstyrelsens förslag till 
budget och verksamhetsplan 2012. 

Peter L informerar om S-gruppens förslag till budget och verksamhetsplan 
2012 (bi1. l 20). 

Ann-Sofie Andersson (MP) informerar om miljöpartiets tilläggsförslag till 
budget och verksamhetsplan 2012 (bi1. l21). 

Yrkande 
Kjell Sjölund (C), Stig Palmqvist (FP), Anna Danielsbacka (M), Inger Larsson 
(FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Peter Lindroth (S): Bifall till S-gruppens förslag. 
Ann-Sofie Andersson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med 
miljöpartiets tilläggsförslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

Kommunfullmäktige godkänner att ordförande först ställer proposition på 
kommunstyrelsens förslag och S-gruppens förslag och att ordförande därefter 
ställer proposition på miljöpartiets tilläggsförslag. 

Propositionsordning kommunstyrelsen fOrslag och S-gruppens fOrslag 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och S-gruppens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till budget. 

Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för bifall till S
gruppens förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 17-Ja röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 13 Nej-röster för 
bifall till S-gruppens förslag beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag (biI.122). 

Reservation 
S-gruppens reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Notering 
Peter Lindroth (S) meddelar att S-gruppen inte deltar i beslutet om 
miljöpartiets tilläggsförslag. 

Propositionsordning tilläggsfOrslag 
Ordförande ställer proposition på Ann-Sofie Anderssons (MP) tilläggsförslag 
mot avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå 
tilläggsförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-09, § III 
Ekonomichefens förslag till beslut, 2011-11-02 
Protokoll, förhandling enligt MBL § II, 2011-11-02 
Budgetberedningens protokoll, 2011-10-04-06 
Vision, Budget 2012 Karlsborgs kommun, 2011-11-08 
Budget och verksamhetsplan 2012 

Beslutexpediering 

Samtliga förvaltningar 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 125 Avgift för förenklat bistånd i form av serviceinsatser 

Dnr 219.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 154 

Kommunfullmäktige beslutar att timkostnaden för utfört förenklat bistånd i 
form av service insatser ska vara 200 kronor per utförd timme. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen Karlsborgs kommun har för avsikt att införa förenklad 
biståndsbedömning under hösten 2011. Förenklad biståndsbedömning innebär 
att personer som är 75 år eller äldre har möjlighet att få serviceinsatser utförda 
i hemmet upp till 8 timmar i månaden utan att det föregås av en så kallad 
traditionell bistånds bedömning. Serviceinsatser kan till exempel vara hjälp vid 
städ, inköp, tvätt och ledsagning. 

Insatsen utförs av hemvårdens personal i kommunen efter beställning från den 
ansvarige för förenklat bistånd. Ersättningen för de utförda insatserna betalas 

av den enskilde till ett av kommunen fastställt timpris, vilket ingår i maxtaxan. 

Socialförvaltningen föreslår att timkostnaden för utfört förenklat bistånd i 
form av serviceinsatser ska vara 200 kronor per utförd timme. Kostnadsnivån 
är antagen med hänsyn till konkurrensläget för övriga privata aktörer i 
kommunen. 

IFO-chef Stefan Krantz och medborgarlots Marie-Anne Karlsson informerar i 
ärendet. 

Yrkande 
Bo Waller (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 201 1-11-09, § 116 
IFO-chef Stefan Krantz, förslag till beslut, 2011-09-27 
Socialnämndens protokoll § 137, 2011-10-05 

Beslutsexpediering 

Socialnämnden 
IFO-enheten 

J uSlcrandcs sign 
(J 

dltl$ (]6 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KommunfulImaktige 

Sammantradesdatum 
2011-11-28 

KF § 126 Detaljplan fOr Gräshult 14:3 mm, flottilj området 

Dnr 111.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Gräshult 14:3 m.m, 
flottiljområdet i Karlsborg, Karlsborgs kommun godkänt av bygg-och 
miljönämndens arbetsutskott 20 11-10-31 (biI.123). 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöförvaltningen har på uppdrag av bygg- och miljönämnden 
upprättat en detaljplan för Gräshult 14:3 med mera, flottiljområdet. 

Detaljplanen omfattar flottiljområdet och syftar till att reglera området så att 
tidigare planerade gator och parkmark inom allmän platsmark överförs till 
kvartersmark. Genom detta kan ett område samlas till en tomt som ska kunna 
vara inhägnad och användas för försvarsmaktens verksamhet. 

Möjligheten att uppföra ny bebyggelse ökas samtidigt som nya bestämmelser 
införs som skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

En del av området omfattas av strandskyddsförordnande 300 meter från 
Vätterns strand. Avståndet till stranden från östra plangränsen är cirka 130 m. 
Detaljplanen anger att strandskyddet inte längre ska gälla inom planområdet. 

Bygg- och miljönämndens ordförande Anders Lundgren (C) och Kjell Sjölund 
(C) informerar i ärendet. 

Yrkande 
Anders Lundgren (C) och Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
Ann-Sofie Andersson (MP): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ann-Sofie 
Anderssons (MP) avslagsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Ann-Sofie Andersson (M P) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-09, § 113 
Bygg- och miljöförvaltningen, förslag till beslut, 2011-10-27 
Bygg- och miljöförvaltningen, Antagandehandling, 2011-10-27 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

Beslutsexpediering 

Bygg- och miljönämnden 
Försvarsmakten 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 156 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 157 

Justerandes sign 

KommunfulImaktige 

Sammantradesdatum 
2011-11-28 

KF § 127 Samverkansavtal Karlsborgs Utveckling AB 

Dnr 217.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 

I. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till nytt 
samverkansavtal med KUB för tiden 2012-01-01 - 2014-12-31 (bil. 
124). 

2. Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund och kommunchef 
Thomas Johansson rar i uppdrag att underteckna avtalet. 

Sammanfattning 
Förslag till nytt samverkansavtal har utarbetats tillsammans med KUB:s vd. 
Det nya avtalet reglerar samverkansfrågor rörande näringslivsverksamhet, 
vissa arbetsmarknadsåtgärder, arbete med Tillgänglighetsdatabasen och 
servicetjänsten Fixarmalte. 

Utgångspunkten för samverkansavtalet är att, i enlighet med den av ägarna 
gemensamt formulerade grundsynen, aktivt verka för att främja näringslivets 
utveckling i Karlsborgs kommun. KUB ska aktivt sträva efter att tillgodose 
näringslivets och kommunens gemensamma intressen. Det innebär bl.a. att 
KUB ska bidra till att befintliga företag i kommunen har förutsättningar att 
utveckla sin verksamhet. Verksamheten ska också bidra till att fler män och 
kvinnor vill och kan starta nya företag samt att fler företagare väljer at! 
etablera verksamhet i kommunen. 

Samarbetet om arbetsmarknadsfrågor syftar till at! förbättra förutsättningarna 
för enskilda personer, som inte kommit in på eller förlorat kontakten med 
arbetslivet, at! etablera sig på arbetsmarknaden och därmed bli 
självförsörjande. 

Avtalet föreslås gälla från och med 2012-01-01 till och med 2014-12-31. 
Kommunens kostnader för avtalet uppgår år 2012 till ca 2 130 000 kr. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Yrkande 
Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag men ersättningen till 
KUB ska kvarstå på 201 l-års nivå och ersättningen för tillkommande uppgift, 
Fixarmalte 86 tkr, ska inrymmas i tilldelad budget. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Peter 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdaturn 
2011-11-28 

Lindroths (S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag 

Reservation 
S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 201 I-I 1-09, § 114 
KommunchefThomas Johansson, förslag till beslut, 201 1-10-20. 
Förslag till samverkansavtal, 2011-10-20. 

Beslutsexpediering 

Kommunledningsförvaltningen 
Karlsborgs Utveckling AB 

p 
Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 128 Avsiktsförklaring HjoTiBorg 

Dnr 218.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 159 

l .  Kommunfullmäktige godkänner förslaget ti Il avsikts förklaring, 
avseende samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 
(biI.12S). 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund 
(C) i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner är överens om att ytterligare utveckla de 
gemensamma samverkansformerna. Inledningsvis är vår avsikt att söka 
samverkansformer inom de tekniska verksamheterna samt plan- och 
byggverksamheten. Med de tekniska verksamheterna avses VA (vatten och 
avlopp), gata/park, drift och underhåll av fastigheter samt kostproduktion. 

Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar att klara det 
kommunala välHirdsuppdraget nu och i framtiden. Det innebär at! 
kommunernas gemensamma kompetensbehov ska säkras och att verksamheter 
organiseras så att skalfördelar uppstår med möjligheter till besparingar och 
effektiviseringar samtidigt som kvaliteten i välfårdsuppdraget behålls eller 
förbättras. 

För utvecklingen av samverkan behövs kontinuerliga avstämningar både 
mellan tjänstemän och förtroendevalda. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Yrkande 
Kjell Sjölund (C) och Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-09, § liS 
HjoTiBorg, förslag till Avsiktsförklaring 

Beslutsexpediering 

Hjo kommun 
Tibro kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmaktige 

Sammantradesdatum 
2011-11-28 

KF § 129 Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

Dnr 220.20 II 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 160 

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel, att gälla från 2012-01-01 (bi1. l26). 

Sammanfattning 
Förändring i Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning innebär att 
nuvarande taxa inte kan tillämpas. Den föreslagna taxan är mer f lexibel och 
bedöms gå att tillämpa även vid mindre förändringar i lagstiftningen och 
vägledningar. Den nya vägledningen ger lägre antal kontrolltimmar för 
flertalet anläggningar, samtidigt som det förtydligas att tidsåtgången för 
uppföljande kontroller inte ska ingå i den beräknade årliga kontrolltiden som 
ligger till grund för årlig avgift. Uppföljande kontroller ska debiteras som 
extra offentlig kontroll. Livsmedelsverket uttrycker också att det inte är 

nödvändigt att varje år kontrollera alla kontrollområden vid varje anläggning. 

Liksom tidigare görs en riskklassning av varje anläggning utifrån: 

• typ av verksamhet och livsmedel 

• produktionens/försäljningens storlek 

• inriktning på känslig konsumentgrupp 

Yrkande 
Anders Lundgren (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-09, § 117 
Bygg- och miljöförvaltningen, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, 
2011-10-06 
Bygg- och miljönämndens protokoll § 67, Revidering av taxa för offentlig 
kontroll av livsmedel 

Beslutsexpediering 

Bygg- och miljönämnden 

Justerandes sign ('J 

oo/.blt Qts 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmaktige 

Sammantradesdatum 
2011-11-28 

KF § 130 Taxa för felparkeringsavgifter 

Dm 221.20 I l  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för felparkering, att gälla från 
2012-0 l-O I (bi1.l 27). 

Sammanfattning 
Närpolisen har föreslagit att avgifterna för felparkering ska samordnas mellan 
grannkommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro. Karlsborgs kommun har för 
närvarande den jämförelsevis lägsta taxan och den bör enligt polisen höjas för 
att ha avsedd effekt. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Yrkande 
Kjell Sjölund (C), Anders Lundgren (C) och Peter Lindroth (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-09, § 118 
Bygg- och miljöförvaItningen, Taxa för felparkeringsavgifter 
Bygg- och miljönämndens protokoll § 69, Taxa för felparkering 

Beslutexpediering 

Bygg- och miljönämnden 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 131 Avtal om folkhälsoarbete 

Dnr 191.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 162 

1. Kommunfu"mäktige godkänner upprättat förslag till, Avtal om 
folkhälsoarbete, att gälla från och med 2012-01-01 - 2015-12-31 
(bi1.128). 

2. Kommunfu"mäktige godkänner att Karlsborgs kommun avsätter 11 
kronor per invånare för folkhälsoarbete, i enlighet med avtalet i 
punkt l .  

Sammanfattning 
Nuvarande avtal mellan kommunen och hälso- och sjukvårdskansliet går ut 
vid årsskiftet. Kommuncheferna och hälso- och sjukvårdskansliet har 
gemensamt tagit fram ett förslag till avtal, som samtliga kommunchefer står 
bakom. 

I avtalet, såsom det nu är skrivet, kommer summan som båda parter ska 
avsätta för folkhälsoarbete, 67 520 kronor, att medföra en minskning jämfört 
med nuvarande belopp på 70 000 kronor. 

Folkhälsorådet har fått möjlighet att granska och ge synpunkter på förslaget 
till nytt avtal om lokalt folkhälsoarbete och anser att ett minimum är den 
summa som vardera parten sedan 2009 har avsatt till folkhälsorådet för 
folkhälsoinsatser, 70 000 kronor. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Yrkande 
Anna Danielsbacka (M): Bifa" till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protoko" 2011-11-09, § 119 
Västra Götalandsregionen, Avtal om nytt folkhälsoarbete, 2011-09-01 
Folkhälsorådet, Yttrande över Förslag till avtal om lokalt folkhälsoarbete, 
2011-10-06 

Beslutsexpediering 

Västra Götalandsregionen 
Folkhälsorådet 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 132 Regler for rökfri arbetstid 

Dnr 210.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Regler för rökfri arbetstid, att gälla från 
2012-0 l-O I (biI.l29). 

Sammanfattning 

Sida 163 

Karlsborgs kommuns ambition är att aktivt arbeta för att främja hälsa och 
förebygga ohälsa. Rökning är den enskilda livsstilsfaktorn som har störst 
inverkan på vår hälsa. Genom att skapa rökfria miljöer och ge goda 
förutsättningar för minskad rökning vill Karlsborgs kommun bevara och 
förbättra hälsan hos medarbetarna. 

I tobakslagen finns regler om att arbetsmiljön ska vara rökfri samt att rökning 
är förbjuden i lokaler där allmänheten har tillträde. Enligt tobakslagen § 8 är 
arbetsgivaren ansvarig för att en arbetstagare mot sin vilja inte ska utsättas för 
tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är 
verksam. 

I samband med kommunens "Budget och verksamhetsplan" för år 20 I O 
beslutades att rökfri arbetsplats ska införas. 

Regler för rökfri arbetstid omfattar samtliga anställda samt förtroendevalda 
under ersatt tid. Rökfri arbetstid innebär att all arbetstid, inklusive pauser, är 
rökfri. Rökning är inte tillåten i nära anslutning till entreer av kommunens 
lokaler, i kommunens fordon eller på skolgårdar. 

Syftet med rökfri arbetstid är att anställda i Karlsborgs kommun inte utsätts 
eller utsätter sina medarbetare, vård- och omsorgstagare, barn, elever eller 
besökare i kommunens verksamheter för hälsorisk eller dålig lukt på grund av 
tobaksrök. Information och förhandling med de fackliga parterna har 
genomförts. 

Yrkande 
Kjell Sjölund (C), Peter Lindroth (S), Ann-Sofie Andersson (MP), Stig 
Palmqvist (FP) och Anna Danielsbacka (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-09, § 120 
Protokoll, förhandling enligt MBL § II, 2011-11-02 
Personalchef Ulrika Wennerkull, förslag till beslut, 2011-10-04 
"Regler rökfri arbetstid" samt "Tidplan för rökfri arbetstid", 201 1-10-04 
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Kommunfullmaktige 

Sammantradesdatum 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 133 Strategi eSamhället 

Dm 185.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunfullmäktige antar SKL:s Strategi för eSamhället som sin egen 
(biI.130). 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en strategi för 
eSamhället. Strategin pekar ut övergripande mål och vad som behöver göras 
nationellt, regionalt och lokalt. 

För att kunna realisera ändamålet med strategin krävs stort engagemang och 
att insatserna sker på ett systematiskt och strukturerat sätt. Strategin betonar 
också nödvändigheten och verksamhetsnyttan av samverkan och samordning, 
internt och externt, för att kunna utföra insatserna på ett framgångsrikt sätt. 

Detta gör det angeläget att se till att SKL:s strategi för eSamhället omfattar 
kommunens förvaltningar och bolag. Detta kräver att en IT-strategisk 
handlingsplan för kommunens förvaltningar och bolag tas fram och förankras. 

Kommunstyrelsen har gett IT -chef Peter Kjellgren i uppdrag att ta fram ett 
förslag till IT -strategisk handlingsplan för kommunkoncernen och att arbetet 
ska ske i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag. 

Enligt kommunstyrelsens beslut ska förslaget lämnas till 
kommunledningsförvaltningens kansli senast 2011-12-22. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Yrkande 
Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget "som sin 
egen". 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kjell 
Sjölunds (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kjell Sjölunds (C) förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-09, § 121 
IT -chef Peter Kjellgren, förslag till beslut, 2011-10-14 
Sveriges Kommuner och Landsting, skrivelse 2011-06-28 
Sveriges Kommuner och Landsting, information Strategi för eSamhället 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 134 Remiss avseende Handlingsprogram 2011-2014 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Dnr 205.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunfullmäktige tillstyrker Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förslag 
till Handlingsprogram 2011-2014 (bil. l 3  I ). 

Sammanfattning 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat ett förslag till 
handlingsprogram enligt lagen och förordningen om skydd mot olyckor. 
Handlingsprogrammet redovisar risker, mål, ambitionsnivå, förmåga och 
organisation för det förebyggande och skadeavhjälpande ansvarsområde som 
överförts till kommunalförbundet från medlemskommunerna. 

Förslaget till handlingsprogram har sänts till kommunerna för yttrande och 
direktionen avser att anta handlingsprogrammet vid sitt sammanträde 
2011-12-16. 

Kommunalråd Kjell Sjölund (C) informerar i ärendet. 

Yrkande 
Kjell Sjölund (C) och Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-09, § 122 
Säkerhetssamordnare Maria Fast, förslag till beslut, 20 I 1-10-19 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, remiss, 2011-09-26 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Handlingsprogram 2011-2014 

Beslutsexpediering 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 135 Revidering av V A-taxa 

Dnr 223.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad VA-taxa, att gälla från 
2012-01-01 (bi1. l32). 

Sammanfattning 
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V A-chef Ingemar Falk bedömer att V A-taxan behöver höjas eftersom 
kostnaderna för bland annat kemikalier, elförbrukning och komponenter har 
stigit mer än KPI (konsument-prisindex). Intäkterna har också minskat i takt 
med att vattenförbrukningen minskar. 

Underhållsbehovet på ledningsnätet är fortsatt stort och ytterligare medel 
behövs för att även framledes kunna säkerställa vatten- och 
avloppsförsörjningen i Karlsborgs kommun. 

Brukningsavgifterna (§§ 14-22) föreslås höjas med ca 10% vilket är 6,8% mer 
än KP!. Anläggningsavgiften (§§ 5-13) höjs med 10% enligt beslut av 
kommunfullmäktige 2008-12-15. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Yrkande 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-1 1-09, § 124 
VA-chef Ingemar Falk, förslag till beslut, 2011-10-18 
VA-chef Ingemar Falk, förslag till V A-taxa för Karlsborgs kommun, 
2011-10-18 

Beslutsexpediering 

VA-enheten 
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KF § 136 Undantag från revisionsuppdrag 

Dnr 114.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Den valde revisorn Rolf Blom (M) undantas från granskning och 
revisionsarbete som avser barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Vid möte mellan kommunfullmäktiges presidium och kommunens revisorer 
fredagen den 28 oktober framkom at! fullmäktige bör besluta om undantag 
från deltagande i revision för undvikande av att jävsituation ska uppstå. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Lars Åke Carlsson (M), kommunfullmäktiges ordförande, 
2011-11-14. 

Beslutsexpedierillg 

PWC 
Revisorerna 
Rolf Blom 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 137 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Åke Eriksson (C) meddelar att 
Länsstyrelsen utsett Lars Mullback (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige 
efter Siv Sandersons (M) avsägelse. 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullm<'lktige 

Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 138 Avsägelse av uppdrag 

Dm 206.2010 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunfullmäktige befriar Peter Dahlqvist (S) från förtroendeuppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 

Sammanfattning 
Peter Dahlqvist (S) har i skrivelse 2011-11-20 avsagt sig förtroendeuppdraget 
som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Peter Dahlqvist, Avsägelse av uppdrag, 2011-11-20. 

Beslutsexpediering 

Peter Dahlqvist 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2011-11-28 

KF § 139 Anmälan om inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har det inte anmälts några motioner. 

Utdragsbestyrkande 
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