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Justerandes sign 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

KF § 49 Information 

Räddningschef Göran Anderberg infol111erar om Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
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KF § 50 Allmänhetens frågestund 

Inga fi'ågor finns alt behandla. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

=-

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

KF § SI Frågor 

Ann-Sofie Andersson (M P) ställer följande fråga (bil. 2S): 
I en debatt i kommunfullmäktige om ytterligare utökning av Försvarsmaktens 
strandnära områden i kommunen för ett par månader sedan, argumenterade 
Miljöpartiet för att Försvarsmakten redan lagt beslag på alldeles för mycket 
strandnära områden redan och att förslaget därför skulle avslås. Vi hänvisade 
till det rörliga friluftslivet och att Karlsborg inte tillräckligt värnar sin största 
tillgång: stränderna, vattnet och naturen. En moderat ledamot försvarade 
beslutet med att det absolut inte var några som helst problem får det rörliga 
friluftslivet om Försvaret fick tillgång till mer mark. Alla var hjärtligt 
välkomna att röra sig på Försvarets områden, såvida det inte var under 
pågående övningar. Ledamoten underströk att hon själv gjorde detta och att 
det fungerade utmärkt. Med anledning av att två personer, en reporter från 
Sveriges Radio och en Breviksbo, nu polisanmälts av F7 för att ha vistats på 
Enebågens udde i Brevik (under en övningsfii dag), så undrar vi om 
Försvarsmakten verkligen är infonnerad om den politiska ledningens löften till 
kommuninvånarna? Om infonnationen inte gått fram till F7 är det hög tid att 
meddela dem vilka regler som gäller för det rörliga fiiluftslivet här i 
kommunen, så inte några fler råkar illa ut. 

Stig Palmqvist (FP) besvarar fi·ågeställaren. 

Utdragsbestyrkande 
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Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2012-06-28 

KF § 53 Val av ny ersättare i socialnämnden 

Dnr 206.20 l O 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med kristdemokraternas f6rslag 
nedanstående ersättare till socialnämnden: 

EI"sättare 
Fabiola Fhors 
Ryssvägen l 
546 73 Forsvik 

Beslutet ska sändas till 
Fabiola Fhors 
Socialnämnden 

(KD) 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-06-28 

KF § 54 Avsägelse av uppdrag 

Dnr 206.20 l O 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige befriar Arne Hallin från f6rtroendeuppdraget som 
fcirtroenderevisor. 

Sammanfattning 
Arne Hallin har i skrivelse 2012-05-25 avsagt sig uppdraget som 
fcirtroenderevisor. 

Beslutsunderlag 
Arne Hallin, Avsägelse av uppdrag, 2012-05-25. 

Beslutet ska sändas till 
Arne Hallin 
AB Vaberget 
Karlsborgs Turism AB 
Revisorerna 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2012-06-28 

KF § 55 Val av ny förtroenderevisor 

Dnr206.2010 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med gruppledare Peter Lindroths (S) 
f6rslag nedanståendet f6rtroenderevisor: 

Förtroenderevisor 
Lars Inge Wiberg (S) 
Sjövägen 33 
546 34 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Lars Inge Wiberg 
Revisorerna 

... ---',---------rcC"'C'--c--,--,-' 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

KF § 56 Val av ny förtroenderevisor i Karlsborgs Turism AB 

Dnr 206.20 10 

Kommunfullmäktiges beslut 
KommunfuIImäktige utser i enlighet med gruppledare Peter Lindroths (S) 
förslag nedanståendet fOrtroenderevisor: 

Förtroenderevisor 
Lars Inge Wiberg (S) 
Sjövägen 33 
54634 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Lars Inge Wiberg 
RevisOl-ema 
Karlsborgs Turism 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammantfädesdatum 
2012-05-28 

KF § 57 Bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 201 1 

Dnr 90.2012 

Kommunfullmäl{tiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas forslag, att bevilja 
direktionen for Kommunalforbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
ansvarsfrihet fOr år 20 II. 

Sammanfattning 
Kommunalforbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen for år 20 II. Revisorerna i Kommunalforbundet 
Räddningstjänsten Östra Skara borg foreslår kommunfullmäktige att 
fOrbundsdirektionen och de enskilda fortroendevalda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet for verksamhetsåret 20 II. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 37, 2012-05-09 
Revisionsberättelse, 2012-03-20 
PWC, Granskningsrapport, 2012-03-20 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, protokoll § 21-22, 2012-03-20 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 20 II 

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

Beslutet ska sändas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2012-06-28 

KF § 58 Bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg år 2011 

Dnr 90.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 72 

I. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas fårslag, att 
bevilja direktionen får Kommunalfårbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg ansvarsfrihet får år 20 Il. 

2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
översända skrivelse angående Avfallshantering Östra Skaraborgs 
ökade egna kapital (biI.26). 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har överlämnat den av 
direktionen godkända årsredovisningen och revisionsberättelsen får år 201 1. 
Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
fåreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet får år 20 I l. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 38, 2012-05-09 
Revisionsberättelse, 2012-03 -2 7 
Avfallshantering Östra Skaraborg, protokoll § 3, 2012-03-26 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 20 I I 

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

Beslutet ska sändas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

KF § 59 Årsredovisning för Samordningsförbundet år 2011 

Dm 90.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas forslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Samordningsf6rbundet ansvarsfrihet 
for år 2011. 

Sammanfattning 
Styrelsen fOr Samordningsf6rbundet SkövdeHjoTiBorg har lämnat sin 
årsredovisning och revisionen har lämnat en revisionsberättelse där de 
tillstyrker att samordningsfOrbundens årsredovisning godkänns for år 20 II. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 39, 2012-05-09 
Revisionsberättelse, 2012-03-19 
SamordningsfOrbundet, Förvaltningsberättelse avseende 2011 års verksamhet, 
2012-02-06 
SamordningsfOrbundet, Verksamhetsberättelse fOr år 20 II, 2012-02-06 

Notering 
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. § 20 a i kommunallagen 
är berättigade att delta i beslut om ansvarsti·ihet. 

Beslutet ska sändas till 
Samordningsfdrbundet SkövdeHjoTiBorg 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

KF § 60 IT -strategisk plan 

Dnr 304.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
l. Kommunfullmäktige beslutar att anta forslag till IT-strategisk plan 

for kommunkoncemen i Karlsborgs kommun, att gälla från 2012-07-
O l (bil.27). 

2. Kommunfullmäktige ger IT -chef Peter Kjellgren i uppdrag att senast 
2012-10-15 inkomma med ett fortydligande om ansvarsområden. 

3. Kommunfullmäktige ger IT-chefPeter Kjellgren det övergripande 
ansvaret att introducera och realisera planen i koncernens 
verksamheter. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att anta SKL:s Strategi fOr 
eSamhället som sin egen samt att en !T-strategisk handlingsplan for 
kommunens fOrvaltningar och bolag skulle tas fram. 

Karlsborgs kommuns IT -strategiska handlingsplan är det dokument som 
kopplar Sveriges Kommuner och Landstings(SKL) strategi for e-samhället och 
kommunens övriga st yr- och policydokument inom IT-området till specifika 
åtgärder och projekt. Handlingsplanen omfattar kommunens fOrvaltningar och 
bolag. 

Målet och avsikten med satsningar på !T enligt det här dokumentet är alt 
åstadkomma en samordnad, väl fungerande och säker !T -miljö. En IT -miljö 
som är pålitlig och effektiv och ett slagkraftigt verktyg i verksamheternas 
utveckling. 

Handlingsplanens syfte är att redogöra fOr och prioritera ovan nämnda 
åtgärder och projekt. IT -chefen ansvarar fOr att tillsammans med 
forvaltninglbolag och verksamhetsdrivande enheter hålla planen aktuell. Mål 
och riktlinjer med handlingsplanen ska beaktas i verksamhetemas framtida 
budget och verksamhetsplaner. 

!T-enheten har sammanställt remissvaren och bearbetat forslaget utifi-ån dessa. 
Följande ändringar är gjorda: 

• Tennen "IT -strategisk handlingsplan" ersätts med termen "IT
strategisk plan". 

• !T -strategisk plan kompletteras med fOrklarande fotnot av 
"Funktionsvis kartläggning" 

• Aktiviteter 2:3, 3 :3,4:2 och 4:3 får en lägre prioritet 

Kommunchefen informerar i ärendet. 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Förslag på mötet 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens f6rslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 40, 2012-05-09 
!T-strategisk handlingsplan i Karlsborgs kommun, remissversion 2012-01-09 
Remissvar fl'ån nämnder och bolagsstyrelser 
Remissammanställning, 2012-04-16 
!T-strategisk plan i Karlsborgs kommun, f6rslag 2012-04-16 

Beslutet ska sändas till 
!T-enheten 
Samtliga nämnder 
Samtliga av kommunen helägda bolag 

/{j 
~.. C 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

KF § 61 Detaljplan för Svanvik 3:110 med flera 

Dnrl1.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen fOr Svanvik 3: 110med flera (bi1.28). 

Sammanfattning 
Detaljplanen innebär en anpassning till förändrade gränser mellan privat 
industrimark och allmän platsmark. Den medger utökning av industrimark mot 
öster, söder och väster samt en anpassning av gatunätet till de nya 
förutsättningarna och till en sannolik efterfrågan på mindre tomter. Planen 
medger även alternativ användning av befintlig förskoletomt söder om 
industriområdet. 

l detaljplanen fOreslås att strandskyddet även fortsättningsvis ska vara upphävt 
inom planområdet. 

Anders Lundgren (C) och kommunchefen informerar i ärendet. 

Förslag på mötet 
Anders Lundgren (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll , § 41, 2012-05-09 
Bygg- och miljönämndens protokoll § 27, 2012-03-08 
Bygg- och miljöförvaltningen, Antagandehandling 
Detaljplan för del av Svanvik 3:110 med flera 

Beslutet ska sändas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-06-28 

KF § 62 Reglemente för lönenämnden 

Dnr 88.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner fOrslaget om ändringar i Reglemente for 
lönenämnden. Ändringarna avser § 5 och § 14 i reglementet (biI.29). 

Sammanfattning 
Ärendet har behandlats vid Lönenämndens möten den 28 november 20 II och 
den 23 januari 2012. Ändringarna är ett fOliydligande av vad som gäller for 
ersättarnas tjänstgöring enligt § 5 och en ändring av § 14, vilken hanterar 
beslutsmässighet, som en foljd av att fyra kommuner ingår i den gemensamma 
lönenämnden. 

Lönechefen har fått i uppdrag att utreda en ändring av § 5 och § 14 i 
reglementet for lönenämnden. Den text som är markerad med fet text i § 5 tas 
b01i. Ändringen i § 14 anges med kursi v stil. 

5 § - Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är forhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare fi'ån den kommun som valt 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Om ersättarna inte har valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av 
respekti ve fullmäktige bestämda turordningen. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ersättare som har bÖljat tjänstgöra har foreträde fore annan ersättare 
oberoende av turordningen. En ledamot eller ersättare som har avbrutit 
tjänstgöringen på grund av jäv rar åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på gmnd av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra 
endast om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 

Ersättare har rätt att närvara och y1tra sig på ett sammanträde även när de inte 
tjänstgör. 

14 § - Beslutsmässighet 
F ör att vara beslutsmässig ska minst tre ledamöter vara närvarande och 
tjänstgöra vid nämndens sammanträde. 

Kommunchefen infonnerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 42, 2012-05-09 
Lönechefens tjänsteutlåtande, 2012-02-28 

Utdragsbcstyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

Reglemente får nämnden fOr löneadministration, 2012-01-23 

Justerandes sign 

Beslutet ska sändas till 
Lönenämnden 

T 
Utdragsbestyrkande 
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Justcrallck-:~.,:igll 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

KF § 63 Policy och riktlinjer för lokalförsörjning och interna hyror 

Dnr 285.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer policy och riktlinjer fcir lokalfcirsötjning och 
interna hyror att gälla från 2012-07-0 I (biI.30). 

Sammanfattning 
Förslag till Policy och riktlinjer för lokalfcirsötjning och interna hyror har varit 
på remiss till nämnderna och politiska partier. Remissvaren har kommenterats 
i skrivelse av fastighetschefen. Kommunstyrelsens tekniska utskott har 
behandlat skrivelsen och begärt ett fcirtydligande om ansvaret fcir tomställda 
lokaler. 

Kommunchefen infonnerar i ärendet. 

Förslag på mötet 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 43, 2012-05-09 
Fastighetschefen, Tjänsteskrivelse, 2012-04-13 
Arbetsutskottets protokoll § 123,2011-12-14 
Fastighetsenheten, Sammanställning remissvar 
Remisser 
Förslag till Policy och riktlinjer för lokalfcirsörjning och interna hyror 

Beslutet ska sändas till 
Fastighetsenheten 
Nämndema 

rl 
\ /,J 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

4 
KF§6j Bekräftelse av borgensfOrbindelse och fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse 

Dnr 114.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 

I. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun bekräftar att 
ingången borgensforbindelse av den 3 juni 2002 
("Borgensforbindelsen"), vari Karlsborgs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom for egen skuld for Kommuninvest i 
Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") forpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger fOreträda Karlsborgs kommun genom 
att fOreta samtliga nödvändiga åtgärder for ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt BorgensfOrbindelsen iforhållande 
till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordfOrande Kjell 
Sjölund (C) och kommunchefThomas Johansson i uppdrag at! 
underteckna borgensfOrbindelsen. 

3. Kommunfullmäktige forklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
För at! Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfilills i Föreningens stadgar som villkor fOr medlemskap, 
at! samtliga medlemmar enlig1 separat tecknad borgensfOrbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom fOr egen skuld for Kommuninvests samtliga fOrpliktelser. 
Samtliga medlemma har tecknat borgensfOrbindelse, och Karlsborgs kommun 
gjorde det den 3 juni 2002. 
I den praktiska hanteringen vid foreteende av borgensforbindelser i samband 
med Kommuninvests upplåning foreträder Kommuninvest medlemmarna 
gentemot långivarna. 
I Kommuninvest pågår ett samordningsarbete avseende de 269 medlemmarnas 
borgensåtaganden som är tecknade vid olika tillfållen. Inom ramen for 
samordningsarbetet har en handling benämnd "Bekräftelse av 
borgensforbindelse och fullmakt at! kommunicera borgensfOrbindelse" tagit 
fram i syfte att säkerställa en enhetlig dokumentation. 

Förs lag på mötet 
Peter Lindroth: Bifall till kommunstyrelsens forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 44, 2012-05-09 
Ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, 20 12-05-02 
Kommuninvests "Angående Borgensforbindelse" 2012-04-25 

Beslutet ska sändas till 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

Kommuninvest i Sverige AB 

Justerandes sign 

eV{-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-06-28 

Utdragsbeslyrkande 

Sida ;t gl 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

C-

KF § 65 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-05-28 

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges ordf6rande infonnerar om: 

• Inbjudan till möte med organisationen Kvinna Skaraborg, om 
jämställdhet 

• Inkommen skrivelse angående Karl sborg Turism AB 

• Förslag från den statliga Demokratiutredningen 

Utdragsbestyrkande 

Sida 82 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

.. Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-06-28 

KF § 66 Anmälan av inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har det inte anmälts några motioner. 

Utdragsbestyrkande 

IJ1) 

Sida 83 


