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KF § 11 Information 

Kultur - och fritidschefen, Molidens verksamhetschef och fastighetschefen 
informerar om genom förda satsningar på Molidens sim- och 
idrottsanläggning. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 12 Allmänhetens frågestund 

Sida 17 

Pontus Lindblad har lämnat följande frågor till allmänhetens frågestund 
(biI.6): 

l. Kan man räkna med att kommunen inom kOlt kommer att låta anlägga 
en cykelväg mellan Mölltorp och de centrala delarna a v  Karlsborg och 
därigenom undanröja den li vsfara som nu råder för kommunin vånare 
som önskar cykla denna sträcka? 

2. I a v vaktan på en e ventuell utredning om järn vägens framtid mellan 
Karlsborg och Skö vde undrar jag om det finns några planer på att röja 
buskar, mindre träd och annan vegetation längs spåret på sträckan 
mellan Mölltorp och Karlsborgs centrum för att därigenom möjliggöra 
för kommunin vånarna i Mölltorp och andra intressenter (turister m.fl.) 
att utan li vsfara vandra/promenera till och från kommunens centrum? 

3. Har kommunen några planer på att använda sig a v  studerande som vill 
ha sommarjobb eller a v  exempelvis asylsökande för att på ett 
kostnadseffekti vt sätt kunna iordningsställa oframkomliga 
vandringsleder/motionsspår för boende och turister i kommunen? 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) lämnar följande s var på 
frågorna (bil. 7): 

l .  Karlsborgs kommun har ingått ett a vtal med Trafik verket gällande 
projektering och byggnation a v  cykelväg till Mölltorp. Projektering 
sker under 2012 och byggnation 2013. Kostnaden är beräknad till ca 3 
mnkr vara v kommunen står för häl ften. 

2 .  Den utredning a v  Karlsborgsbanan som nu genom förs blir klar i maj 
månad. Banan ägs a v  staten ( Trafikverket) och några underhållspengar 
har inte varit a vsatta till den på flera år. Efter påtryckningar från 
kommunen har dock spårområdet inne i Karlsborg röjts från sly. Att 
a vsätta några konununala pengar för röjning a v  banan har inte 
diskuterats. 

3. Kommunen har ett ansvar när det gäller skötseln a v  Västra 
Vätterleden. Denna sköts i samarbete med ett antal föreningar. Ett antal 
feriejobb för unga anordnas varje år i kommunens regi. Dock inte för 
slyröjning som det krävs särskild utbildning för att utföra. 

Frågeställaren fick ett vid mötet ä ven et! skriftligt s var. 

Utdragsbestyrkande 
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Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes si%l)' :� tE 
,/ I 
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i) 
Utdrags best yrkande 
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KF § 14 Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 15 Avsägelse av uppdrag 

Dnr 206.2010 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 20 

Kommunfullmäktige befriar Håkan Nyqvist ( K D) från förtroendeuppdraget 
som ersättare i socialnämnden. 

Sammanfattning 
Håkan Nyq vist ( K D) har i skri velse 20 12-02- 13 a vsagt sig 
förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Håkan Nyqvist, A vsägelse a v  uppdrag, 20 12-02-13 

Beslutet ska sändas till 
Håkan Nyqvist 
Socialnämnden 

Justerande, ':fjt-- Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmaktige 

SammantrMesdatum 
2012-03-26 

KF § 16 Ny organisation för bostadsanpassning 

Dnr 5.20 12 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige beslutar att ansökningar om bidrag fdr 
bostadsanpassning ska beredas och beslutas a v  kommunstyrelsen från 
och med 2012-07-01 . 

2 .  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att anpassa respektive reglemente och 
delegationsordning samt verksamhetssystem så att de ö verensstämmer 
med det ändrade ansvars förhållandet enligt punkt l .  

Sammanfattning 
Budgetberedningen har i beslut 20 11-10-19 fdreslagit att ans varet fdr 
hantering a v  ansökningar om bidrag fdr bostadsanpassning ska flyttas från 
bygg - och miljönämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har i 
samband med beslut om budget fdr 20 12 ö ver fört budgeterade medel för 
bostadsanpassning till kommunstyrelsen. 

Ans varet fdr hanteringen a v  ärendena ligger dock k var hos bygg- och 
miljönämnden i a v vaktan på att konsekvenserna a vseende organisation och 
arbetsmiljö har utretts och förhandlats enligt bestämmelserna i MBL. 

Tiden för den planerade organisations förändringen behöver anpassas till 
förhållandet att både kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens 
reglemente och de1egationsordning bör ändras innan ändringen kan träda i 
kraft. 

Kommunchefen informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07, § Il 

• Budgetberedningens protokoll 2011- 10- 19 

• Fastighetschefens konsek vensbeskri vning för ö vertagande a v  
bostadsanpassningen till fastighetsenheten 2011- 12-27 

• Tf bygg- och miljöchefens skri velse angående 
bostadsanpassningens vara eller icke vara på bygg- och 
miljö förvaltningen - nulägesbeskri vning och beskri vning a v  
konsek venser om verksamheten flyttas till annan förvaltning, 
20 12-0 1-25. 

�stcrandes zr· ;Je Utdragsbestyrkande 
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Beslutet ska sändas till 
Fastighetsenheten 
Bygg- och miljöfOrvaltningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 17 Taxa för bygglov med mera 

Dnr 7.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens förslag till ny Taxa 
för bygglov med mera, alt gälla från 2012-04-0 I (bil.8). 

Sammanfattning 
Bygg- och miUöförvaltningen har utarbetat förslag till ny taxa som ska 
tillämpas från och med 2012-04-0 I. Utgångspunkt för den nya taxan har varit 
det underlag som Sveriges Kommuner och Landsting tog fram in fdr den 
nya plan- och bygglagen, vilken trädde i kraft 2011-0S-02. 

Utöver delta har S KL:s förslag kompletterats eller förändrats dels utifrån 
erfarenheter från den tidigare taxan dels utifrån den praktiska tillämpningen av 
den förändrade taxan i samband med övergången till nya plan- och bygglagen. 
Jämförelser har även gjorts med andra kommuners taxor. 

Bygg- och miljönämndens ordförande informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Lundgren ( C) och Anna Danielsbacka ( M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-0 3-07, § 12 

• Bygg- och miljönämndens protoko1l 2011-12- IS, § 87. 

• Bilaga 6S, bygg- och miljönämndens protoko1l 2011-12- IS, Taxa 
för bygglov, planering, kartor med mera. 

Beslutet ska sändas till 
Bygg- och miljönämnden 

Utdragsbestyrkande 
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KommunfulImaktige 

Sammantradesdatum 
2012-03-26 

KF § 18 Revisionsberättelse för år 2011. Frågan om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda 
förtroendevalda 

Dnr 20.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

Sammanfattning 
Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2011 föreslagit alt 
kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

Revisionen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för år 2011. 

Lekmannarevisor Åke Karlsson (S) föredrar revisionsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

• Förtroenderevisionen, Revisionsberättelse för år 2011, 2012-0 3-1 6 

• Stefan Fredriksson och Staffan Löfving, PWC, "Revisionsrapport, 
Granskning av årsredovisning 2011 ", 2012-02-17 

Notering 
l beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. § 20 a kommunallagen 
är berättigade att delta i beslutet. 

Beslutet ska sändas till 
Revisorerna 
PWC 
Samtliga nämnder 

�ustemndes s!?- Utdragsbcslyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 19 Årsredovisning 2011 

Dur 20 .2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2011 för 
Karlsborgs kommun (bi1.9). 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till årsredovisning 
itmehållande nämndernas/styrelsers verksamhetsberättelser samt 
bolagskoncernens preliminära resultat. 

Karlsborgs kommun redovisar för år 20 Il ett positivt resultat om 4 ,7 mnkr 
mot föregående år 3,5 mnkr. I resultatet ingår en obudgeterad avsättning till 
förtroendevaldas pensioner med -1,7 mnkr. 

Resultatmålet år 2011, var 3,9 mnkr och är på lång sikt 2 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag (motsvarar ca 6,2 mnkr). Resultatet 2011 motsvarade 
1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag . 

Resultatet förklaras främst av att nämnderna endast uppvisade mindre 
budgetavvikelser, vilket var mycket positivt. 

Jämfört med budget gav skatteintäkterna ett positivt utfall med 4,7 mnkr men 
det uppvägdes av borgensåtagandet vid konkursen för Brevikens Golf AB - 3,0 
mnkr och reparation av vågbrytaren vid Stenbryggan -1,7 mnkr. 

Ekonomichefen och Kjell Sjölund (C) informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C) och Stig Palmqvist (FP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-0 3-07, § 14 

• Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2011-02-1 5 

• Årsredovisning 20 Il för Karlsborgs kommun 

Beslutet ska sändas till 
Samtl iga nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 20 Överföring investeringsmedel 

Dnr 20.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 26 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till överföring av investeringsmedel, 
totalt 3989 tkr, från investeringsbudget 2011 till investeringsbudget 2012. 

Sammanfattning 
Kommunens nämnder har kommit in med ansökningar om att få föra över del 
av investeringsanslag som beviljats under 20 II, men som inte blivit avslutade 
under året. 

Ekonomichefen informerar i ärendet. 

Förslag på sammanh'ädet 
Kjell Sjölund ( C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
summan 3 989 tkr förs in i beslutet. 

Beslutsgång 
Ord förande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Sjölunds ( C) förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kjell Sjölunds ( C) förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-0 3-07, § 1 5  

• Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse 2012-02 -08 

Beslutet ska säudas till 
Ekonomienheten 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 21 Internkontroll samtliga nämnder 

Dnr 93 .2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner nämndernas internkontroll för år 20 11. 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder och styrelser har i enlighet med tidplanen inkommit med 
internkontrollrapporter. Ny internkontrollplan är tagen för mandatperioden, 
och nu ingår även de helägda kommunala bolagen. 

Vatje styrelse/nämnd har för 201 1 kommit in med internkontrollplaner utifrån 
fastställd plan. Bolagen har dock uttryck önskemål att utforma en egen variant 
utifrån kommunen fastslagna mall. 

Rapporterna avseende 20 11 visar att några av rutinerna har mindre brister. 

Främst rör bristerna hur man uppfyller alla delar i antagna policyer. Vissa 
moment bör diskuteras och eventuellt kan det bli aktuellt att skriva om 
policyer. Men det undantar inte problemet med att antagna policyer inte följs 
fullt ut. 

Brister har även upptäcks vid kontering av fakturor. Beslutsattestant har i ett 
fåtal fall vid stickproven varit direkt kopplad till kostnaden. 

De brister som påvisats kommer enligt rapporterna att bli åtgärdade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen har en tillfredställande 
internkontroll men behov finns att förbättra rutiner. Ett samlat grepp om 
kommunens befintliga styrdokument både vad gäller aktualisering, åtkomst 
och innehåll är nödvändigt för att komma till rätta med bristerna. 

Ekonomichefen och kommunchefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07, § 16 

• Ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, 2012-02-10 

• Nämndernas internkontrollplaner för år 20 1 1  

Beslutet ska sändas til l  
Samtliga nämnder 
Ekonom ienheten 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 22 Ansökan om medlemskap i Miljösamverkan östra Skaraborg 

Dnr 60.2009 

Kommunfullmäktiges beslut 

I. Kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om medlemskap i 
Miljösamverkan Östra Skaraborg från och med 201 3-01-0 I. 

2. Ingångsavgi ften, 219 000 kronor, år 2012 finansieras via 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2012. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2010-11-29 beslutat alt Karlsborgs kommun ska 
ansöka om medlemskap i MÖS med inträde senast 201 3-0 l-O I. Direktionen i 
MÖS har i beslut 2011-12-02 angett förutsättningarna för Karlsborgs kommun 
inträde i kommunalförbundet och översänt dessa till kommunen för beslut om 
godkännande. Av underlaget framgår att MÖS erbjuder Karlsborgs kommun 
en fungerande miljötillsyn och livsmedelskontroll. Bygg- och miljönämnden 
och dess förvaltning har yttrat sig över det underlag som förbundsdirektionen i 
MÖS översänt till Karlsborgs kommun för ställningstagande. 
Kommunledningsförvaltningen redovisar i PM dels de överväganden som 
legat till grund för kommunens ansökan om medlemskap i MÖS, dels 
synpunkter utifrån ett medborgarperspektiv, dels konsekvensbeskrivningar 
avseende ekonomi, organisation och arbetsmiljö. 

Kommunstyrelsen har i sammanträde 2012-0 3-07 beslutat överföra 119 000 
kronor från sitt förfogandeanslag till kommunfullmäktiges förfogandeanslag 
för år 2012. 

Kommunchefen informerar i ärendet. 

Förslag på mötet 
Kjell Sjölund ( C), Stig Palmqvist ( FP) och Anna Danielsbacka ( M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-0 3-07, § 17 

• Kommunfullmäktiges protokoll 20 l 0-11-29, § 10 6 

• Direktionen i Miljösamverkan Östra Skaraborgs protokoll 
2011-12-02, § 36  

• Miljösamverkan Östra Skaraborgs PM 2011-11-10 angående 
" Förutsättningar för Karlsborgs kommuns inträde i 
Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

• Miljösamverkan Östra Skaraborgs utredning av behov av tid- och 
personalresurser för Karlsborg 2012-2014 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sti 
.. �;;;,(;:.d /' j 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

• Bygg - och miljönämndens protokoll 2012-01-26, § 6, jämte 
inkomna yttranden från nämnden och dess förvaltning 

• Kommunledningsförvaltningens PM 2012-02-1 3 Angående 
konsekvenser av eH medlemskap i kommunalförbundet 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Beslutet ska sändas till 
Bygg- och miljönämnden 
Miljösalllverkan östra Skaraborg 
Ekonomienheten 

! I 'i).� 
v 

Utdragsbestyrkcmdc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2012-03-26 

KF § 23 Bestämmelser för Kollektivtrafikrådet Skaraborg 

Dm44.2012 

Kommunfullmäktiges beslnt 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till Bestämmelser för 
kollektivtrafikrådet Skaraborg (bil. l O). 

Sammanfattning 

Sida 30 

Kommunerna har under hösten beslutat att anta nya bestämmelser för 
samverkan inom kollektivtra fikområdet. Nu har VOR genom sin nya 
kollektivtra fiknämnd beslutat sig för att by1a benämning på det delregionala 
samrådsorganet. Med anledning av detta har Ägarrådet Skaraborg i december 
2011 beslutat att föreslå vissa justeringar i de tidigare antagna 
bestämmelserna. 

Ägarrådet bytte namn från den l januari 2012 till Kollektivtrafikrådet 
Skaraborg. Två ledamöter och två ersättare ska representera Skaraborg, var för 
bestämmelserna har anpassats till detta. Vissa justeringar har också gjorts i 
punkten som reglerar sekretariatsfrågan och de tidigare 
övergångsbestämmelserna har tagits bort. 

Kjell Sjölund ( C) informerar i ärendet. 

Förslag på mötet 
Kjell Sjölund ( C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07, § 18 

• Skaraborgs kommunalförbunds protokoll, 2012-01-27 

• Bestämmelser för Kollektivtra fikrådet Skaraborg 

• Skaraborgs kommunalförbunds presidium, 
Förslag till beslut, 2012-01-27 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs kommunalfOrburnd 
Kollektivtratiknämnden 

�lSlcrandcs � Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31 

Justerandes sign 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 24 Hälso- och sjukvårdsavtal 

Dnr 45.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal 
(bil. l l ). 

Sammanfattning 
Hälso - och sjukvårdsavtalet reglerar ansvar och samverkan avseende hälso
och sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland. 

Representanter från kommunerna och Västra Götalandsregionen har ingått i 
pm1sammansatta grupper där överläggningar har skett för att uppnå samsyn. I 
de delar där samsyn inte uppnåtts kvarstår skrivningar från nu gällande avtal. 

Kommunchefen informerar i ärendet. 

Förslag på mötet 
Bo Wall er ( M): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07, § 19 

• Skaraborgs kommunalförbunds protokoll, 2012-01-27 

• Skaraborgs kommunalförbund, förslag till beslut, 2012-01-27 

• A vial som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Västra Götalandsregionen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 25 Riktlinjer för post- och ärendehantering 

Dur 287.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för post
och ärendehantering i Karlsborgs kommun (biI.12). 

2. Kommunfullmäktige upphäver Ärendepolicy för Karlsborgs kommun, 
antagen av kommun fullmäktige 2004-02-23. 

Sammanfattning 
Under sommaren och hösten 2011 har riktlinjer för post- och ärendehantering 
arbetats fram av kommunledningsförvaltningens stabsenhet. Förslaget 
presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-14 och där 
beslutades att förslaget skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder i 
kommunen samt till de politiska partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningens stabsenhet har sammanställt remissvaren och 
bearbetat förslaget utifrån dessa. Följande ändringar är gjorda: 

• Ett avsnitt med rubriken "Personligt adresserad post till 
förtroendevald" läggs till, där det framgår hur fÖl1roendevalda 
ska hantera inkomna handlingar. 

• Under rubriken " Fullmakt" är texten omformulerad för att 
tydliggöra fullmaktens betydelse vid hanteringen av personligt 
adresserad post. 

Riktlinjer för post- och ärende hantering ersätter Ärendepolicy för Karlsborgs 
kommun som antogs 2004-02-23. 

Kommunchefen informerar i ärendet. 

Förslag på mötet 
Kjell Sjölund ( C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-0 3-07, § 20 

• Riktlinjer för post- och ärendehantering i Karlsborgs kommun, 
remissversion, 2011-12-14 

• Remissvar från nämnder och politiska partier 

• Remissammanställning, 2012-02-1 3 

• Ärendepolicy för Karlsborgs kommun, 2004-02-23 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 26 Riktlinjer för styrdokument 

Dm 288.20 II 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för 
styrdokument i Karlsborgs kommun (biLI 3). 

2. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att revidera nu gällande 
styrdokument så att de följer riktlinjerna. 

3. Arbetet med revideringen ska redovisas fortlöpande i kommunens 
årsredovisning 

Sammanfattning 
Under hösten 2011 har riktlinjer för styrdokument arbetats fram av 
kommunlednings förvaltningens stabsenhet. Förslaget presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-14 och där beslutades att förslaget 
skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder i kommunen samt till de 
politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Kommunlednings förvaltningens stabsenhet har sammanställt remissvaren och 
bearbetat förslaget utifrån dessa. Följande ändringar är gjorda: 

• Termen "Stadgar/föreskri fter" ersätts med termen " Föreskrift ". 

• Stycket " Ansvar för ett styrdokument " omarbetas så att 
dokumentansvaret inte med automatik är knutet till närmast 
ansvarig verksamhetsche f. 

• Beslutsnivån för riktlinjer ändras så att nämnder kan besluta om 
riktlinjer som endast rör deras eget ansvarsområde 

Kommunchefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2012-0 3-07, § 21 

• Riktlinjer för styrdokument i Karlsborgs kommun, remissversion 
2011-12-14 

• Remissvar från nämnder och politiska partier 

• Remissammanställning, 2012-02-1 3 

• Riktlinjer för styrdokument i Karlsborgs kommun, förslag 2012-
02-1 3 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande JlIsterandes� 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2012-03-26 

Sida 34 

KF § 27 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
AB Vabergets ordinarie bolagsstämma år 2012 

Dnr 206.2010 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid AB Vabergets ordinarie 
bolagsstämma år 20 III'. 

Ombud 
Gunnar Ekfeldt 
Ebbanäsvägen 3 

54672 MÖLLTORP 

Ersättare 

({t 

(S) 

Maria Gustavsson (S) 
Brädgårdsvägen 3 

54672 MÖLLTORP 

Beslutet ska sändas till 

Gunnar Ekfeldt 
Maria Gustavsson 
AB vaberget 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 28 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
AB Karlsborgsbostäders ordinarie bolagsstämma år 2012 

Dur 206.20 I O 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid AB Karlsborgsbostäders ordinarie 
bolagsstämma år 2012. 

Ombud 
Peter Lindroth 
Västra vägen 50 
546 31 K ARLSBOR G 

Ersättare 
Anna Bruzell 
Västra vägen 72 
546 31 K ARLSBOR G 

Beslutet ska sändas till 
Peter Lindroth 
Anna Bruzell 
AB Karlsborgsbostäder 

(S) 

(S) 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36 

Justerandes sign .. 

/,-a;:: 
(J 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 29 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Energi AB:s ordinarie bolagsstämma år 2012 

Dm 206.20 I O 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Energi AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2012. 

Ombud 
Gunnar Ekfeldt 
Ebbanäsvägen 3 
54672 MÖLL TORP 

Ersättare 

(S) 

Maria Gustavsson (S) 
Brädgårdsvägen 3 
54672 MÖLLTORP 

Beslutet ska sändas till 
Gunnar Ekfeldt 
Maria Gustavsson 
Karlsborgs Energi AB 

c.", 
I 

(' llI 
. \ l., 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37 

Justerandes Si��� 
/ ! ( . \/ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 30 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Energi Försäljning AB:s ordinarie bolagsstämma 
år 2012 

Dur 206.2010 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Energi Försäljning AB:s 
ordinarie bolagsstämma år 2012. 

Ombud 
Gunnar Ekfeldt 
Ebbanäsvägen 3 
54672 MÖLL TORP 

Ersättare 

(S) 

Maria Gustavsson (S) 
Brädgårdsvägen 3 
54672 MÖLL TORP 

Beslutet ska sändas till 
Gunnar Ekfeldt 
Maria Gustavsson 
Karlsborgs Energi Försäljning AB 

Utdrags bestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 38 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 31 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Värme AB:s ordinarie bolagsstämma år 2012 

Dnr 206.20 l O 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Värme AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2012. 

Ombud 
Gunnar Ekfeldt 
Ebbanäsvägen 3 
54672 MÖLL TORP 

Ersättare 

(S) 

Maria Gustavsson (S) 
Brädgårdsvägen 3 
54672 MÖLLTORP 

Beslutet si .. sändas till 
Gunnar Ekfeldt 
Maria Gustavsson 
Karlsborgs Värme AB 

(/Ic· 

Utdrags best yrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 39 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 32 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Utveckling AB:s ordinarie bolagsstämma år 2012 

Dur 206.20 l O 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare alt representera vid Karlsborgs Utveckling AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2012. 

Ombud 
Anna Bruzell 
Västra vägen 72 
546 31 KARLS BORG 

Ersättare 

(S) 

Stig Carlsson (S) 
Kruthusvägen 2 G 
546 3 3  KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Anna Bruzell 
Stig Carlsson 
Karisborgs Utveckling AB 

a Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 33 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Turism AB:s ordinarie bolagsstämma år 2012 

Dnr 206_20 l O 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Turism AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2012. 

Ombud 
Peter Lindroth 
Västra vägen 50 
546 31 K ARLSBOR G 

Ersättare 
Anna Bruzell 
Västra vägen 72 
546 31 K ARLSBOR G 

Beslutet ska sändas till 
Peter Lindroth 
Anna Bruzell 
Karlsborgs Turism AB 

(S) 

(S) 

Justerandes sign./_ _ -I. i Yl / Utdragsbestyrkundc 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 

KommunfulImaktige 

Sammanträdesdatum 
201 2-03-26 

KF § 34 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
föreningen Forsviks Varvs föreningsstämma år 2012 

Dnr 206.2010 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid föreningen Forsviks Varvs 
föreningsstämma år 2012. 

Ombud 
Anna Bruzell 
V ästra vägen 72 
546 31 K ARLS BOR G 

Ersättare 

(S) 

Stig Carlsson (S) 
Kruthusvägen 2 G 
546 3 3  K ARLSBOR G 

Beslutet ska sändas till 
Anna Bruzell 
Stig Carlsson 
Föreningen Forsviks Varv 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 42 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 35 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Bredband Östra Skaraborg AB:s ordinarie bolagsstämma år 
2012 

Dnr 206.20 l O 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare alt representera vid Bredband Östra Skaraborg AB:s 
ordinarie bolagsstämma år 2012. 

Ombud 
Gunnar Ekfeldt 
Ebbanäsvägen 3 

54672 MÖLL TORP 

Ersättare 

(S) 

Maria Gustavsson (S) 
Brädg årdsvägen 3 

54672 MÖLL TORP 

Beslutet ska sändas till 
Gunnar Ekfeldt 
Maria Gustavsson 
Bredband Östra Skaraborg AB 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 43 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 36 Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges ord förande meddelar att nedanst ående motion för 
närvarande är obesvarad: 

�lstcrandCS SJZ-

• Motion från Maria Gustavsson (S) avseende Digitalisering av 
skolan i Karlsborgs kommun. 

Uldragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justcrcllldcs sign 
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KF § 37 Meddelanden 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

Till dagens sammanträde har inga meddelanden inkommit 

t; 
lJtdragsbcstyrkandc 
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Justerandes sign 
! ) 

:e.}· · 
// 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-03-26 

KF § 38 Anmälan av inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ö verlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 
Ordförande Lars Åke Carlsson (M) anmäler foljande motion som inkommit till 
kansliet: 

• Ann-Sofie Anderssons (M P) motion med rubriken " Ge barnen en 
giftfri vardag - miljödiplomera kommunens förskolor" (bi1. l4). 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 

lJtdragsbcstyrkandc 


