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Sammanträdesdatum 
2013-09-25 

KF § 96 Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
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Sammanträdesdatum 

2013-09-25 

KF § 97 Information 

Gun Rosvall, gruppchef och Oskar Johansson, integrationssamordnare från 
Länsstyrelsen samt Kaj Kaufeldt, barn- och utbildningschef och Mikael 
Ericksson, socialchef, informerar om mottagande av nyanlända invandrare. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2013-09-25 

KF § 98 Allmänhetens frågestund 

Kerstin Jakobsson vill veta vad Karlsborgs Kommun gör för att säkerställa 
en god vattenkvalitet i Viken, Bottensjön och i Vättem (bil.S3). 

Ordforande for byggnadsnämnden Anders Lundgren (C) lämnar följande 
svar (biI.S4): 

Karlsborgs kommun arbetar aktivt får att vattenkvaliten i kommunen ska ha 
god status. Detta sker på olika nivåer, genom att påverka på nationell nivå till 
genomfårande lokalt. 

Lokalt arbetas med att ta fram en ny översiktplan och lokala miljömål där fem 
miljömål ges prioritet som rör vatten, mycket viktigt för Karlsborg. För att 
stärka skyddet får dricksvatten tas ett vattenskyddsområde får ytvattentäkter 
fram får hela Vättem. En ny VA-plan får hela kommunen är under 
framtagande. VA-enheten arbetar enlibrt förslaget i sitt dagliga arbete och 
planerar utbyggnad av kommunens avloppsnät. Kommunens reningsverk har 
uppgraderats får att klara framtida krav på rening, särskilt får att sänka utsläpp 
av kväve. Kommunen eftersträvar vid arbete med detaljplaner att dagvatten 
ska tas omhand i närområdet får att fårhindra att vattnet går ut orenat till 
vattendrag eller sjöar. Provtagningsprogram får nordvästra delen av Vättem, 
inklusive Viken och Bottensjön med tillflöden genomfårs regelbundet där 
rapportering sker årligen och ligger till grund får eventuella åtgärder får att 
behålla eller uppnå god vattenstatus. Kalkningsverksamhet genomfårs i vissa 
sjöar inom kommunen. Kommunens miljönämnd, sedan årsskiftet 
Miljösamverkan östra Skaraborg, ser till kommunens intressen vid yttranden 
och remisser i miljöärenden. Vidare inventeras och ställs krav på enskilda 
avlopp samt undersökning av fårorenade områden. 

Vättemvårdsfårbundet där Karlsborg är en av medlemmama bevakar Vättem 
med tillflöden. Man genomfår provtagningar, analyser och remissbehandlar de 
ansökningar som är aktuella i hela Vättems område. Som grund får arbetet 
finns EU:s vattendirektiv, som eftersträvar ökat skydd och fårbättring av 
vattenmiljön och Natura 2000 som arbetar får att skydda och bevara den 
biologiska mångfalden. 

Länsstyrelserna runt Vättern arbetar med att ta fram nya bestämmelser för 
utvidgat strandskydd för Vättem. Arbetet ska slutfåras under 2014. 
Länsstyrelsen utfår provtagningar i bland annat Viken tillsammans med 
Vättemvårdsförbundet och kommunens provtagning genom Medins Biologi 
AB. Sammanställning av materialet och åtgärdsplan ska göras under hösten 
och ett informationsmöte är planerat till november 2013. 

Uldragsbl'SI yrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-09-25 

KF § 99 Nya medborgarf6rslag 

Dnr 1.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget om att bygga ett 
observatorium i Karlsborg överlämnas till kommunstyrelsen for beredning 
innan förslag lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Anders och Per Nyman har lämnat ett medborgarforslag om at! bygga ett 
observatorium vid Rödesund iKarlsborg (biI.55). 

Beslutsunderlag 
Anders och Per Nyman, Medborgarforslag, 2013 -08-12 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 
Anders och Per Nyman 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 100 Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-09-25 

Inga frågor har lämnats till dagens sammanträde. 
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KF § 101 Interpellationer 

SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-09-25 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkanek 
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KF § 102 Anmälan om nyvalda och avsägelse av uppdrag 

Dnr 206.2010 

Kommunfullmäktiges beslut 
l. Kommunfullmäktige beslutar befria Lars Mullback (M) från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att begära röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Lars Mullback (M) har lämnat in en skrivelse där han önskar bli befriad från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Lars Mullback, Skrivelse, 2013-09-12 

Beslutet ska sändas till 
Lars Mullback 
Länsstyrelsen 
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KF § 103 Förslag till ny Förbundsordning för Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

Dnr 145.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna fårslaget till ny Förbundsordning får 
Avfallshantering Östra Skaraborg (biI.56). 

Sammanfattning 
Representanter får Skara Energi AB och Avfallshantering Östra Skaraborg har 
undersökt fårutsättningama får Skara kommuns medlemskap i 
kommunalfårbundet. 

Direktionen får Avfallshantering Östra Skaraborg har därefter i sammanträde 
2013-06-03 beslutat fåreslå att Skara kommun ansluts till kommunalfårbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg från och med 2014-0 l-O l. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll, § 71, 2013-09-10 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll, § 43, 2013-06-03 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Förslag till ny fårbundsordning 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Skrivelse, 2013-05-21 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Förbundsordning, 2012 

Beslutet ska sändas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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KF § 104 Svar på motion från Peter Lindroth (S) om att införa öppna 
nämndsammanträden på försök under ett år 

Dnr 165.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Sammanfattning 
Peter Lindroth (S) har inkommit med en motion om att nämndsammanträden, 
på försök under ett år, ska vara offentliga. 

Frågan om öppna sammanträden behandlades vi kommunfullmäktiges 
sammanträde 2009-09-29 och avslogs då. Kommuner som har öppna 
sammanträden ger bilden av att få besökare infinner sig. Däremot är det 
vanligt att media närvarar. 

Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten och där ges 
möjligheter för alla att ställa frågor i samband med behandling av budget, 
årsredovisningar och vid infonnationsärenden samt att allmänheten också kan 
lämna frågor till allmänhetens frågestund. Under året har fullmäktige också 
beslutat om möjligheten att lämna in medborgarförslag och 
kommunfullmäktiges presidium överlägger ett par gånger per år med 
gruppledama om bland annat demokratifrågor och arbetsfonner. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C), Stig Palmqvist (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Anna Bruzell (S), Gunnar Ekfeldt (S), Stig Carlsson (S): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Kjell Sjölund och 
Stig Palmqvist mot Anna Bruzell, Gunnar Ekfeldt och Stig Carlssons förslag 
med bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner att en ja-röst innebär ja till kommunstyrelsens 
förslag och en nej-röst innebär bifall till motionen. 

Med IS-ja röster mot 13-nej röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Uldragsbcstyrkalldc 
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Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 
2013-09-25 

Kommunstyrelsen, Protokoll, § 72, 2013-09-10 
Kjell Sjölund (C), Yttrande, 2013-09-03 
Peter Lindroth (S), Motion, 2013-06-25 

Beslutet ska sändas till 
Peter Lindroth 
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KS § 105 Svar på medborgarförslag om kajskoning vid Strandvägen 

Dnr 219.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om kajskoning utefter 
Strandvägen med hänvisning tiII att fOrslaget kommer att innebära allt för 
höga kostnader fOr kommunen. 

Sammanfattning 
Anders Åkerberg har lämnat in ett medborgarförslag om kajskoning utefter 
Strandvägen. 

Gata-/parkenheten har svarat att kostnaden för att genomföra den föreslagna 
åtgärden skulle bli hög och att det är Trafikverket som är ansvarig för gata och 
cykelväg utefter Strandvägen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll, § 73, 2013-09-10 
Anders Åkerberg, Medborgarförslag, 2013-06-17 
Gata-/parkenheten, Tjänsteskri velse, 2013-08-19 

Beslutet ska sändas till 
Anders Åkerberg 
Gata-/parkenheten 

I Uldragsbcslyrkamk 
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Sammanträdesdatum 
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KF § 106 Svar på medborgarfOrslag om estradvagn 

Dnr 222.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 134 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till kommunehefThomas Johanssons sktivelse (biI.57). 

Sammanfattning 
Anders Akerberg anser, i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2013-06-
14, att den estradvagn som används vid olika evenemang i kommunen är i så 
dåligt skick att den antingen bör totalrenoveras eller skrotas. 

Den estradvagn som avses ägs av Intresseföreningen i Forsvik. Karlsborgs 
tutism AB lånar vagnen för olika evenemang bland annat nationaldagsfirandet, 
Bondens marknad och julskyltningen. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll, § 74, 2013-09-10 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-08-21 
Anders Akerberg, Medborgarförslag, 2013-06-17 

Beslutet ska sändas till 
Anders Akerberg 
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KF § 107 Delårsrapport 2013 

Dnr 228.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2013 (biI.58). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att berörda nämnder, i enlighet med de 
riktlinjer for ekonomisk redovisning som kommunstyrelsen fastställt, 
ska upprätta åtgärdsplaner for att komma till rätta med redovisade 
underskott. Kommunfullmäktige ser mycket allvarligt på att gällande 
regelverk inte foljs. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att foljande regler ska tillämpas i 
nämnderna under innevarande år: 

• Samtliga nyanställningar/vakanser ska prövas av forvaltningschef. 

• Övertidsstopp, undantag beviljas av forvaltningschef. 

• Tillsättning av vikarier ska ske restriktivt i enlighet med respektive 
nämnds anvisningar. 

• Timanställningar ska begränsas. 

• Inköp som inte uppenbart är nödvändiga for verksamhetens dagliga 
drift ska avstås. 

• Kompetensutveckling ska prövas av forvaltningschef. 

• Förvaltningschef ansvarar for att ingångna avtal om inköp av varor 
och tjänster foljs. 

• En ytterligare budgetuppfoljning genomfors efter september 
månads utfall. 

Sammanfattning 
Ett negativt resultat om -3,3 mnkr prognostiseras fOr helåret. Nivån får anses 
som helt oacceptabel och åtgärder bör skyndsamt vidtas. Särskilt oroande är 
det stora underskottet från verksamheterna -12 mnkr. 

Största delen av verksamhetens underskott beror på ökade kostnader for 
individ- och familjeomsorg, hemvård, anläggning av ny gång- och cykelbana, 
raserade bryggor, pensionskostnader samt ökade kostnader for barn i behov av 
särskilt stöd. 

Delar av underskottet kan dock återhämtas i och med återbetalning AFA
forsäkring gällande 2005 och 2006 inbetalda premier. Dessa återbetalningar är 
ej inräknade då de ej var kända vid rapporttillfållet. Återbetalningarna är dock 
avengångkaraktär och är ej någon långsiktig lösning på verksamhetens 
underskott. 
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Utfallsprognosen får kommunens styrkO\l talar får att de flesta styrtalen år 
2013 kommer att uppnås. Inom några få områden kommer dock inte styrtalen 
att uppnås. 
De kommunala bolagen visar totalt en årsprognos på 4,6 mnkr fåre skatt vilket 
är något bättre än fåregående bokslut (4,0 mnkr). 
Betydligt lägre intäkter än budgeterat får nya guideturen vid Karlsborgs 
fästning är främsta orsaken till Turismbolagets stora underskott (-0,7 mnkr). 
En långsiktig lösning får att komma till rätta med Turismbolagets 
återkommande underskott är av största vikt. 

Totalt får kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) 
innebär detta en prognos får årets resultat på 0,1 mnkr (efter bolagsskatt). 
Arsprognosen visar en markant resultatfårsämringjämfårt med bokslut 2012 
(-11,6 mnkr). 

Delårsrapporten har 2013-09-10 fåredragits får kommunstyrelen av 
ekonomichef Anders Johansson. Kommunstyrelsen har samma dag beslutat att 
delårsrapporten ska beredas på extra möte med arbetsutskottet 2013-09-17 och 
på ett extra möte med kommunstyrelsen 2013-09-25 innan rapporten fåreläggs 
kommunfullmäktige får beslut om godkännande. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens fårslag. 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens fårslag punkt l och 2 samt 
avslag till punkt 3. 

Beslutsgång 
Ordfårande frågar fårst om kommunfullmäktige vid punkt 1 och 2 kan besluta 
i enlighet med kommunstyrelsens fårs lag med bifall från Kjell Sjölund och 
finner att kommunfullmäktige i punkt1 och 2 beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens fårslag. 

Ordfårande frågar sedan om kommunfullmäktige vid punkt 3 kan besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens fårslag eller i enlighet med Peter Lindroths 
avslagsfårslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens fårs1ag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll, § 86,2013-09-25 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-09-05 
Revisorerna, Utlåtande avseende delårsrapport, 2013-09-11 
PWC, Granskning av delårsrappO\l 2013, 2013-09-11 
Ekonomienheten, Delårsrapport med bilagor, 2013-09-05 
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Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
PWC 
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KF § 108 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-09-25 

Ordförande Lars Åke Carlsson (M) infonnerar om: 

Sida 138 

• Rapportering från socialförvaltningen av Ej verkställda gynnande 
beslut (biI.S9). 

• Ändrade namn på valdistrikt i Karlsborgs Kommun. Namnen på 
valdistrikten översänds till partierna representerade i 
kommunfullmäktige samt till valnämnden. 

• Sveriges Kommuner & Landstings jubileum i Stockholms stadshus 
avseende ISO-års lokalt självstyre i Sverige. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-09-25 

KF § 109 Anmälan om inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har det inte inlämnats några motioner. 
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