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Karlsborgs kommun 

KF § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 

Justerandes sign Utdragsbcslyrkandc 

Sida 161 
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Justerandes sign 

KF § 126 Information 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

Byggnadsnämndens ordförande Anders Lundgren (C) och planarkitekt Johan 
Hellborg informerar om byggnadsnämndens verksamhet. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 127 Allmänhetens frågestund 

Sida 163 

Sirkka Sannö ställer följande frågor kring asylboendet på före detta Hotell 
Wettern (bil.72): 

• Migrationsverket har haft tre möten med kommunen, vad framkom vid 
dessa möten och var finns anteckningarna? 

• Kommunen uttalade i lokaltidningen att de inte fått information från 
Migrationsverket om asylboendet, hur stämmer det med tanke på 
ovanstående fråga? 

• Vad är kommunens planering för de asylsökandes förskole- och 
skolgång? 

• Hur många av de asylsökande är barn? 

• Vad händer med bostäder, jobb och skolgång när de asylsökande 
bevilj ats uppehållstillstånd? 

• Hur tänker ni förbättra informationen om asylboendet till allmänheten? 

Kommunstyrelsens ordf6rande Kjell Sjölund (C) lämnar följande svar 
(bil.73): 

En kort sammanfattning av den information som kommunen har fått av 
Migrationsverket vid genomförda möten. 

Möte I 2013-09-04: Tofta snickeri AB har vunnit en upphandling gällande 
flera asylboenden varav hotell Wettern är ett. Besiktning av lokalerna ska ske 
för att se om de fyller uppsatta krav. 

Möte 2 2013-10-11: Besiktning har skett och boendet är godkänt. 
Verksamheten kommer att bedrivas aven entreprenör, EHCC. Arbetsgrupp 
bildas. 

Möte 3 2013-10-14: Inflyttning kommer att påbörjas inom några dagar. 

Möte 4 2013-10-21: Ca 100 flyktingar har kommit och ytterligare 50 beräknas 
komma under kvällen. 

Ytterligare två möten har sedan skett i arbetsgruppen, vilket finns 
dokumenterat i lägesbeskrivningen som bifogas detta svar. 
Lägesbeskrivningen uppdateras efter varje möte. 

Allmän infimnation om asyl mottagningen finns att tillgå på kommunens 
hemsida. Kommunen har medverkat vid infonnationsträff på boendet. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

Totalt finns 42 barn 0-20 år bland de asylsökande. 

Sida 164 

Föräldrar med barn under 3 år erbjuds familjecentralens verksamhet Öppna 
fårskolan. Förskoleverksamhet får 12 barn i åldrarna 3-5 år kommer att 
bedrivas i familjecentralens lokaler när dessa inte används får andra 
verksamheter. 

De barn som anlände tidigast (4 stycken, årskurs 2-6) integreras i ordinarie 
undervisning på Strandskolan. För övriga barn i grundskole- och 
gymnasieålder ordnas fårberedelse grupper på Carl Johan skolan. 

När de asylsökande fått uppehållstillstånd ska hänvisning ske till kommun som 
har avtal om detta, (vilket är ett stort problem idag då flyktigströmmen från 
Syrien är så stor). 

-" ·~TTj"(J;:agsi)csiyrkal1dc 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 128 Nya medborgarförslag 

Dnr 1.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 165 

1. Kommunfullmäktigen beslutar att medborgarforslaget om Anlägg en 
plattform fOr modernt tågset, ska lämnas till byggnadsnämnden får 
beredning och beslut. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarfårslaget om Distribuera 
broschyr om LSS till samtliga hushåll, ska överlämnas till 
socialnämnden for beredning och beslut. 

Sammanfattning 
Arne Barthelson har lämnat ett medborgarforslag om (biI.74): 

• Anlägg en plattform for modernt tågset på fastigheten Vanäs 6:6 

Gudrun Barthelson har lämnat ett medborgarforslag om (biI.75): 

• Karlsborgs kommuns broschyr om LSS ska distribueras till samtliga 
hushåll iKarlsborg. 

Beslutsunderlag 
Arne Barthelson, Medborgarfårslag, 2013-10-31 
Gudrun Barthelson, Medborgarforslag, 2013-11-07 

Beslutet ska sändas till 
Arne Barthelson 
Gudrun Barthelson 
Byggnadsnämnden 
Socialnämnden 

Uldragsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 166 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2013-11-27 

KF § 129 Frågor 

Inga frågor har lämnats till dagens sammanträde. 



Karlsborgs kommun 

KF § 130 Interpellationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 131 Anmälan om nyvalda och avsägelse av uppdrag 

Dnr 206.20 l O 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 168 

l. Kommunfullmäktige beslutar att befria Vega Kihlström (S) från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, ledamot i byggnadsnämnden, ledamot iKarlsborgs 
Turism AB, ledamot i miljönämnden i Miljösamverkan Östra 
Skaraborg samt adjungerad i Forsviks Angbåtsförening. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att begära röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Vega Kihlström (S) har lämnat in en skrivelse där hon önskar bli befriad från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, 
ledamot i byggnadsnämnden, ledamot i Karlsborgs Turism AB, ledamot i 
miJjönämnden i Miljösamverkan Östra Skaraborg samt adjungerad i Forsviks 
Angbåtsförening. 

Beslutet ska sändas till 
Vega Kihlström 
Länsstyrelsen 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Samrnanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 132 Budget och verksamhetsplan år 2014 

Dnr 25.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunfullmäktige fastställer upprättat forslag till budget och 
verksamhetsplan for år 2014 i enlighet med budgetberedningens protokoll 
2013-11-06 med foljande fOltydliganden (biI.76): 

o Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, d.v.s. 
öka kommunens skulder under året med maximalt 30 000 tkr. 

o Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att omsätta lån till ett 
belopp av 12 000 tkr, vilket motsvarar de lån som forfaller under året. 

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

Nämnder och styrelser har sedan till budgetberedningen lämnat in forslag till 
budget- och verksamhetsplaner for år 2014. Budgetberedningen har vid 
sammanträden under veeka 41 haft avstämningar med kommunens styrelser 
och nämnder. 

Infonnation och fOrhandling med de fackliga parterna har genomforts. 

Kjell Sjölund (C) infonnerar i ärendet. 

Peter Lindroth (S) infonnerar om S-gruppens budgetforslag. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C), Stig Palmqvist (FP), Bo Wall er (M) och Inger Larsson (FP): 
Bifall till kommunstyrelsens forslag. 

Peter Lindroth (S) och Gunnar Ekfeldt (S) yrkar bifall till S-gruppens 
budgetfOrslag: Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens forslag till 
budget oeh verksamhetsplan for år 2014 med de fOltydliganden, ändringar och 
tillägg som S-gruppen fOreslår (bil. 77). 

Beslutsgång 
Ordforande ställer kommunstyrelsens fOrslag mot S-gruppens fOrslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
forslag. 

Omröstning begärs. 

Uldragsbcslyrkandl..' 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 170 

Justl'l<lndcs sigl1 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

Kommunfullmäktige godkänner foljande besluts gång: 

J a-röst for kommunstyrelsens fOrs lag. 

Nej-röst for S-gruppens forslag. 

Omröstningsresultat 
Med 17 ja-röster for kommunstyrelsens fOrslag mot 13 nej- röster fOr S
gruppens fOrslag beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens fOrslag (bil. 78). 

Reservation 
S-gruppen reserverar sig till formån for eget forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 101,2013-11-12 
Förslag till Budget- och verksamhetsplan 2014 
Central Samverkansgrupp, Protokoll, 2013-11-07 
Budgetberedningen, Protokoll, 2013-10-08--10 
Central Samverkansgrupp, Protokoll, 2013-10-31 
Central Samverkansgrupp, Protokoll, 2013-11-07 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

( - Uldragsbeslyrkandl' . ------T----.--
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 133 Kommunalskatt år 2014 

Dnr 25.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 20 14 till 21 ,32 kr per 
skattekrona. 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har upprättat ett förslag till budget för år 2014 för 
Karlsborgs kommun. I avsnittet som handlar om finansiering föreslås att 
skattesatsen höjs med 0.25 kr till 21, 32 kr per skattekrona. 

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

Peter Lindroth (S) yrkar bifa ll till S-gruppens förslag: Kommunfullmäktige 
fastställer skattesatsen för år 2014 till 21,27 kr per skattekrona. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förs lag mot S-gruppens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för S-gruppens förs lag. 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 13 nej - röster för S
gruppens förs lag samt två ledamöter som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag (biI.79). 

Reservation 
S-gruppen reserverar sig till fönnån för eget förs lag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrel sen, Protokoll § 102,20 13-1 1-1 2 
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2014 
Budgetberedningen, Protokoll , 20 13-1 1-06 

Uld11lgsbcstyrkandc 
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Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

----~"l Jusll.'mnc!cs sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

Cldragsbcstyrkandc 
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JustCl"<lI1dcs sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 134 Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2014 

Dnr 262.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar får år 2014 enligt upprättat fårslag (bi1.80). 

Sammanfattning 
Kansliet har upprättat ett fårslag till sammanträdesdagar får år 2014 avseende 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 90, 2013-10-15 
Kansliet, Tidplan 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder och bolag 

Utdmgsbl'styrkandC' 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 135 Tidplan for budgetuppf61jning och delårsrapport år 2014 

Dnr 273.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer fårslaget tiII Tidplan får budgetuppfåljning 
och delårsrapport 2014. 

Sammanfattning 
Följande tidplan fåreslås avseende nämnderna och Vabergskoncemens 
ekonomiska rapportering tiII KS och KF. Sammanställning och rapportering 
görs enligt mallar som tagits fram av ekonomienheten. 

I nämnder med underskott bör ökad fokusering ske när det gäller 
verkställighet av åtgärdsplaner. Problemet är inte att prognostisera utfallet och 
identifiera bristerna, utan att fastställa åtgärdsplaner och säkerställa att de blir 
genomtorda i tid. 

Helårsprognos baserad 
på utfallet under månad 

April 
Juni *) 
Oktober 

Inlämning av material tiII Utskick tiII KS 
ekonomienheten 

Senast den 5/5 
Senast den 15/8 
Senast den 3/11 

8/5 
4/9 
6/11 

*) = Utgör underlag fOr delårsrapporterna vilka fastställs av KF. 

Kommunledningskontoret lämnar underlag tiII KS om den egna verksamheten 
enligt ovanstående tidplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 103,2013-11-12 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-10-18 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 175 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 136 VA-taxa för Karlsborgs kommun samt fastställande av 
anslutningsavgifter 

Dnr274.20l3 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxan får Karlsborgs 
kommun att gälla från 2014-01-01 (bil.81). 

2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa ny avgift får anslutning till 
VA-nätet får fastigheter utanfår kommunens verksamhetsområde. 
Denna avgift inarbetas i VA-taxan. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt finansierad med avgifter enligt VA-taxan. Infår år 
2014 krävs en höjning av taxan får att hålla en budget i balans. 

VA-verket ansluter fastigheter som inte tillhör verksamhetsområdet. 
Kommunens taxa gäller inte utanfår verksamhetsområdet utan en särskild taxa 
behöver fastställas. 

Kommunchefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 105,2013-11-12 
VA-chef Mikael Jonsson, Tjänsteskrivelser, 2013-10-17 
VA-taxa 2014 får Karlsborgs kommun 
VA-taxa 2012 får Karlsborgs kommun 

Beslutet ska sändas till 
VA-enheten 

~~~~._ ... ~... . ........ ·r···· . 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 137 Policy för social ekonomi 

Dnr 140.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande forslag till Policy och 
riktlinjer for socialekonomi att gälla från 2014-01-01 (biI.82). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i beslut 2013-04-23, KF § 60, bifallit en motion från 
Björn Rubensson (KD) angående social ekonomi och gett kommunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta ett forslag till policy for social ekonomi iKarlsborgs 
kommun. 

Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen och utifrån intensionerna 
i motionen tagit fram ett forslag till policy och riktlinjer for social ekonomi. 

Policyforslaget tar sin utgångspunkt i att det ideella engagemanget har stor 
betydelse for utvecklingen av välfärden och demokratin. Policyn utgår vidare 
från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer: det 
privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. 
Exempel på aktörer inom den sociala ekonomin är foreningar, kooperativ, 
stiftelser och byalag och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den 
sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som 
främsta drivkraft. 

KommunchefThomas Johansson infOlmerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Björn Rubenson (KD): Bifall till kommunstyrelsens forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 106,2013-11-12 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelser, 2013-10-23 
Kommunfullmäktige, Protokoll § 60, 2013-04-23 
Björn Rubenson (KD), Motion, 2012-06-07 

Beslutet ska sändas till 
Björn Rubenson 
Karlsborgs Utveckling AB 
Arbetsmarknadsenheten 

lJtdragsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 138 Kulturplan Skaraborg (Målbild 2020) 

Dnr 284.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 177 

Kommunfullmäktige beslutar anta Kulturplan Skaraborg (Målbild 2020) 
(bil.83). 

Sammanfattning 
Styrelsen for Skaraborgs kommunalforbund beslutade våren 2012 att en 
målbild och en plan skulle arbetas fram for Fokusområde Kultur. 

Förbundets kulturberedning tog hösten 2012 initiativ till arbetets star!. 

Remissutgåvan till Kulturplan Skaraborg har sänts till medlemskommunerna 
och har behandlats vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-08-29. 

Efter remissbehandling har et! slutligt fcirslag behandlats vid 
kulturberedningens möte 2013-09-17 och et! beslut har tagits vid 
kommunalforbundets styrelsemöte 2013-09-27. 

KommunchefThomas Johansson infonnerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Inger Larsson (FP): Bifall till kommunstyrelsens forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 107,2013-11-12 
Kultur- och fritidschefKerstin Lorentz, Tjänsteskrivelse 2013-10-24 
Kultur- och fritidsnämnden, Protokoll § 35, 2013-08-29 
Skaraborgs kommunalforbund, Remiss, 2013-05-12 
Skaraborgs kommunalforbund, Protokoll § 76, 2013-09-27 
Skaraborgs kOl11l11unalfcirbund, Kulturplan Skaraborg, 2013-09-19 
Skaraborgs kommunalforbund, Utvärderingsplan, 2013-09-19 
Skaraborgs kommunalforbund, Sammanställning remissvar, 2013-09-19 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs kOl11l11unalforbund 
Kultur- och fritidsnämnden 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 178 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 139 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges ordfårande Lars Åke Carlsson (M) informerar om: 

• Bedömning av delårsrapport Avfallshantering Östra Skaraborg 

• Bedömning av delårsrappOli Räddningstj änsten Östra Skaraborg 

• Bedömning av delårsrapport Miljösamverkan Östra Skaraborg 

• Revisorernas Granskningsrapport, mervärdeskatt 

• Hjo, Tibro och Karlsborgs fullmäktigefårsamlingar ska genomfåra ett 
gemensamt möte i februari 2014. 

Inger Larsson (FP) informerar om Karlsborgs kommuns gåva till Hjo kommun 
som i år fyller 600 år. 

Kommunfullmäktiges ordfårande Lars Åke Carlsson (M) tackar ledamöter och 
personal får goda insatser under år 2013 och önskar alla en God J u!. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2013-11-27 

KF § 140 Anmälan om inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har det inte anmälts några motioner. 

Sida 179 


