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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2013-10-29 

KF § HO Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med den förändringen att 
ärendet Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2014 utgår. 
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OrdfOrande Lars Åke Carlsson (M) informerar om "ISO år av lokalt 
självstyre" från Sveriges Kommuner & Landsting och visar filmen "Ett land i 
rörelse". 

Projektledare Lars Andersson och Malin Weinö från Skanska Sverige AB 
informerar om Ny förskola Norra Skogen. 
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KF § 112 Allmänhetens frågestund 
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Ärendet inleds med att kommunchefThomas Johansson informerar om hur 
kommunen samverkar med Migrationsverket, Polisen, Närhälsan och 
Folktandvården kring asylboendet på Hotell Wettern. 

Max Pålsson önskar information angående asylmottagandet i före detta Hotell 
Wetterns lokaler och ställer följande frågor (biI.61): 

1. Vad är det för verksamhet som bedrivs och av vem? Målsättning och 
omfattning med verksamheten? Vilka människor är det som kommer 
hit och vad är syftet med att de kommer hit? 

2. Hur kan medborgare som önskar att bidra med materiel eller 
verksamhet. förbrukningsmateriel, kläder, socialt stöd med mera gå till 
väga? 

3. Vilken information har kommunen givit de personer/familjer som 
ankommer till Karlsborg, till exempel hur kommunen fungerar, vad det 
finns för olika verksamheter, militär, företag, idrottsanläggningar och 
näringsidkare med mera? 

Kommunstyrelsens ordf6rande Kjell Sjölund (C) lämnar följande svar 
(biI.62): 

l. Verksamheten drivs av företaget EHCC som entreprenör åt Tofta 
snickeri AB som i sin tur har tecknat avtal med Migrationsverket. 
Detta är ett asyl boende med 160 platser. Det är i huvudsak syrianer 
som har kommit hit men även personer från Balkan, Somaiia och 
Eritrea. Ett asyl boende är ett tillfålligt boende i väntan på besked om 
asyl. Syrianer får idag permanent uppehållstillstånd ganska fort (några 
veckor). När de fått permanent uppehållstillstånd är det 
Arbetsförmedlingens ansvar att erbjuda placering i någon kommun 
som har tecknat avtal med Länsstyrelsen. 

2. Kontakta det lokala Röda korset, arbetet är igång. 

3. Migrationsverket ger en kort information om det mest nödvändiga 
direkt vid ankomst och sedan ges en betydligt fylligare information 
efter några veckor där bland annat de saker som frågeställaren nämner 
finns med. 

Stefan Hallberg konstaterar att Karlsborgs kommun fått sitt andra asylboende 
och ställer följande frågor (biI.63): 

Justerandes sign ~ Utd11lgsbestyrkande 

0/ $ !)c 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-10-29 

Sida 145 

l. På vilket sätt har kommunen medverkat i diskussionen/etableringen av 
asylboendet på Hotell Wettern? Om man nu medverkat 
överhuvudtaget. 

2. Varför har ingen information/diskussion skett med kommunens 
invånare? Ett asylboende med 160 personer lär påverka en kommun av 
Karlsborgs storlek en hel del och all påverkan är inte av godo. 

3. I en tidningsatiikel den 18 oktober säger Kjell Sjölund att "man har en 
beredskap", bland annat för att ta emot 50-60 skolbarn. Innebär 
"beredskap" att särskilda resurser finns avsatta för vård, skola, omsorg 
med anledning av denna etablering? 

4. Jag har uppfattat att de flesta som ska komma till det nya asylboendet 
är syrianer. Man har upptäckt poliosmitta i Damaskus i Syrien. 
Myndigheterna där har startat en vaccinationskampanj. Vilka åtgärder 
vidtar svenska myndigheter med anledning av detta? 

5. Kommer kommunen att uppbära någon form av ersättning för de 160 
personer som bor på Hotell Wettern? 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) lämnar följande svar 
(bil.64): 

l. Kommunen har inte medverkat i några diskussioner när det gäller 
asyl boendet. 

2. Den information som kommunen har fått innan öppnandet är att en 
privat entreprenör har tecknat avtal med Migrationsverket för att driva 
ett asyl boende med 160 platser och att det skulle gå fort med att ta det i 
anspråk. Det har utifrån detta inte funnits mer att infOlmera om än det 
som redovisats i media. 

3. Barn- och utbildnings förvaltningen har skyldighet att erbjuda 
skolundervisning och barnomsorg. De förbereder nu detta. 
Läkamndersökningar och vård ansvarar Närhälsan för (Västra 
Götalandsregionen). 

4. Har inget svar när det gäller poliosmitta. 

5. Kommunen kommer av Migrationsverket att få ersättning för de barn 
som går i förskola och skola och även för anordnade fritidsaktiviteter. 

Jonny Tjäder anser att fel begåtts vid projektering och upphandling av 
förskolan och ställer följande frågor (bi1.65): 

l. Vems ansvar är det alt förskolan fungerar? 

2. Inser ni att något måste göras för att ge berörda tjänstemän rätt 
kompetens? 
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3. Kan ni politiker ingripa i processen när era beslut inte fOljs, utan att det 
blir ministerstyre? 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) lämnar följande svar 
(bi1.66): 

I. Det är bam- och utbildningsnämndens ansvar att förskolan fungerar. 
Nybyggnationer, drift och underhåll av lokaler är Kommunstyrelsens 
ansvar i dialog med bam- och utbildningsnämnden. 

2. Jag är väl medveten om att det har gjorts felbedömningar i processen 
runt förskolebyggnationen och dessa erfarenheter och lärdomar är det 
nu viktigt att vi tar med oss in i kommande byggnationsprocesser. 

3. Det är alltid politiken som har det slutliga ansvaret och kan givetvis 
ingripa i processer om inte politiska beslut efterlevs. Det handlar dock 
inte om agerande från enskilda politiker utan ställningstaganden från 
ansvarig nämnd. 

Kerstin Jakobsson funderar kring kostnaden fOr invandringen i Karlsborg 
och ställer frågan (bi1.67): 

Vad kostar invandringen år 2015 för Karlsborgs kommun? 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) lämnar fOljande svar 
(bi1.68): 

Så länge det handlar om asylsökande har kommunen skyldighet att erbjuda 
skolundervisning och förskola. Kommunens kostnader för detta betalas av 
Migrationsverkerket. 

När en person får permanent uppehållstillstånd är det Arbetsförmedlingens 
ansvar att erbjuda placering i någon kommun som har avtal med 
Länsstyrelsen. Arbetsförmedlingen har sedan ansvar fOr dessa personer under 
två år och svarar för uppkomna kostnader. Efter två år är dessa personer som 
vilka andra kommun invånare som helst och räknas in i de generella 
statsbidragen. 

Svaret på frågan är omöjlig att ge eftersom jag (och ingen annan heller) har en 
aning om hur många invandrare som kommer att bosätta sig i Karlsborg och 
inte heller vilken utkomst de kommer att ha. 

Utdragsbcslyrkandc 
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KF § 113 Nya medborgarf6rslag 

Till dagens sammanträde har inget medborgarf6rslag lämnats in. 
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Gunnar Ekfeldt (S) skriver fciljande till kommunfullmäktiges ordfcirande 
Lars Åke Carlsson (M) (bi1.69): 

Den 9 juni 2013 skrev styrelsen i Karlsborgs Turism AB en begäran till 
Karlsborgs kommunfullmäktige. Begäran berör köp av turismtjänster år 2014 
och framåt i tiden. 

Eftersom ärendet ännu inte har kommit upp till behandling i 
kommunfullmäktige är min fråga till kommunfullmäktiges ordfcirande 

Var är begäran och hur behandlas en begäran till kommunfullmäktige från ett 
av kommunen helägt bolag? 

Lars Åke Carlsson (M) överlåter åt Kjell Sjölund (C) att besvara frågan: 

Ärendet är överlämnat till AB Vaberget fcir beredning. 

Bolagen ska vända sig till AB Vaberget med sina ärenden och AB Vaberget 
tar ställning till om frågan ska vidare till kommunfullmäktige. 

~ 
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Inga interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 

Uldmgsbcstyrkandc 

Sida 149 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-10-29 

KF § 116 Anmälan om nyvalda och avsägelser av uppdrag 

Dnr206.2010 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunfullmäktige noterar informationen från Länsstyrelsen där Camilla 
Zetterberg (M) är utsedd till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har 2013-10-02 utsett Camilla Zetterberg (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen, Protokoll 2013-10-02 

Beslutet ska sändas till 
Camilla Zetterberg 
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KF § 117 Förslag till utvidgat samordningsförbund 

Dnr 23l.20 13 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att ett forbund bildas av 
samordningsforbunden SkövdeHjoTiBorg och FalköpingTidaholm. 

Sammanfattning 
Samordningsforbunden i Östra Skaraborg har haft diskussioner om 
möjligheten att bilda ett gemensamt SamordningsfOrbund i Östra Skaraborg. 
En utredning med möjligheter och risker med en sammanslagning av 
samordningsforbunden har varit ute på remiss hos kommunerna i Östra 
Skaraborg for ställningstagande och inriktningsbeslut. 

Vid en genomgång av remissvaren konstaterades att det i dagsläget inte finns 
en majoritet fOr att bilda ett forbund i Östra Skaraborg, dock är de flesta av 
kommunerna i SkövdeHjoTiBorg och FalköpingTidaholm for ett fOrbund, 
medan kommunerna i Norra Skaraborg önskar en fortsatt samverkan. 

Presidierna for Samordningsforbunden i Östra Skaraborg har beslutat fOreslå 
att ett forbund bildas 2015-01-0 l av forbunden SkövdeHjoTiBorg och 
FalköpingTidaholm - fOrslagsvis under namnet Samordningsforbundet Östra 
Skaraborg. 

KommunchefThomas Johansson infonmerar i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 89,2013-10-15 
Samordningsforbundet SkövdeHjoTiBorg, Hemställan, 2013-09-02 

Beslutet ska sändas till 
Samordningsforbundet 
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KF § 118 Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2014 

Dnr 262.2013 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår ur dagens sammanträdeslista. 

Utdragsbcslyrkandc 
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KF § 119 Svar på medborgarförslag om vinteröppna toaletter 

Dnr 220.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 153 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarforslaget anses besvarat med 
hänvisning till kommunchefThomas Johanssons skrivelse (bil.70). 

Sammanfattning 
Anders Åkerberg framfor i medborgarforslag till kommunfullmäktige 2013-
06-14 att det finns behov av fler och framforalIt vinteröppna toaletter i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen kommer under år 2014 att göra en översyn av tillgång och 
behov av offentliga toaletter i kommunen. Översynen planeras ske i 
samverkan med berörda foretagare och fastighetsägare och kommer även att 
belysa behovet av vinteröppna toaletter. 

Fastighetsenheten har med anledning av Anders Åkerbergs forslag gjort en 
sammanställning över befintliga toaletter, öppettider med mera. Av 
sammanställningen framgår även vilka brister och underhållshov som finns. 
Ett särskilt problem är att toaletterna är utsatta for omfattande skadegörelse. 

Vinteröppna toaletter innebär ökade kostnader for städning, uppvärmning och 
underhåll. Kommunens kostnad får offentliga toaletter uppgår idag till 250 
000 kr per år. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 91, 2013-10-29 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 75, 2013-09-10 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse 2013-08-21 
Fastighetsenheten, Sammanställning offentliga toaletter 
Medborgarfårslag, Vinteröppna toaletter, 20 13-06-25 

Beslutet ska sändas till 
Fastighetsenheten 
Anders Åkerberg 
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KF § 120 Förlängd tid för genomf6rande av organisations beredningens 
uppdrag enligt KF § 93 2013-06-25, punkt 4 

Dm 48.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att organisations beredningen får forlängd tid till 
2014-02-10 for att fullgöra sitt uppdrag. 

Sammanfattning 
Organisationsberedningen har enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-06-25, 
§ 93, i uppdrag att senast 2013-10-14 redovisa forslag till organisation och 
arvoden samt eventuella forändringar i den politiska organisationen. 

Sammankallande i organisationsberedningen önskar forlänga tiden for att 
fullgöra sitt uppdrag och önskar lämna forslaget till kansliet senast 2014-02-
10. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 96, 2013-10-15 
Kommunfullmäktige, Protokoll § 93, 2013-06-25 

Beslutet ska sändas till 
Organisationsberedningen 
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KF § 121 Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges ordförande Lars Åke Carlsson meddelar alt 
nedanstående motion för närvarande är obesvarad: 
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• Inköp av hjärtstartare ger ökad säkerhet för kommunanställda 
och allmänhet. 
Motionen är väckt av Peter Dahlqvist (S) vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2013-05-28. 
Bereds av kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 122 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges ordfårande Lars Åke Carlsson meddelar att 
nedanstående medborgarfårslag får närvarande är obesvarat: 

• Byggnation av ett observatorium vid Rödesund. 
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Medborgarfårslaget är inlämnat av Anders och Per Nyman vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-25. 
Bereds av kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-10-29 

Anmälan av inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har det inte lämnats in några motioner. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-10-29 

Ordforande Lars Åke Carlsson (M) informerar om: 
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• Regeringskansliets pressmeddelande med forslag om Redovisning av 
kommunalt partistöd och möjlighet att minska antalet ledamöter i 
fullmäktige i kommuner med färre än 8 000 röstberättigade invånare. 
Meddelandet redovisar även forslag om ny tidpunkt for nya 
mandatperioden. 

• Kommunfullmäktige ska regelbundet bjuda in nämnder och bolag till 
kommunfullmäktige och att nämnder och bolag då ska informera om 
sina respektive verksamheter. 

Utdragsbcslyrkandc 


