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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 
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KF § 7 ....... Anmälan om nyvalda och avsägelse av 
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KF § 10 ..... Taxa för offentlig kontroll enligt lagen 
om foder och animaliska biprodukter 

KF § 11 ..... Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedels- och foder lagstiftningen 

KF § 12 ..... Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
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KF § 14 . ... .  Utökning av revisionens budget 

KF § 15 ..... Revidering av gemensamma generella 
ägardirektiv för samtliga bolag i Vabergskoncemen 

KF § 16 ..... Individuella ägardirektiv för dotterbolag 
och dotterdotterbolag inom Vabergskoncemen 

KF § 17 . . . .  Medfinansiering Forsviks varvs besöksmål 
Utdragsbestyrkande 

Sida 2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

24 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 
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KF § 19 . . . . .  Rutin fOr f6rsäljning av industrimark 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 4 

Juslcr<llldes sign 

KF § l 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med den förändringen att 
ärendet Valärenden, läggs till i dagordningen och blir en ny § 21. 

Utdragsbcstyrk:llldc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 

JUS(('l1l1ldcs sign 

bo A�N 

KF § 2  Information 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Nya kultur- och fritidschefen Johan Tranqvist presenterade sig och hälsades 
välkommen till kommunen av kommunfullmäktiges ordfOrande. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Inger Larsson (FP) och kultur- och 
fritidschef Johan Tranqvist informerar om kommunens kultur- och 
fritidsverksamhet. 

PeA Winter från Studiefrämjandet norra Skaraborg informerar om 
Kulturskolan i Karlsborg. 

Utdragsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 

JUSll'lil11dcs sign 

KF § 3  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Allmänhetens frågestund 

Kerstin Jacobsson frågar vem som betalar för kostnader vid asyl boendet år 
2014 och år 2015 (biI.2). 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) svar lästes upp av 
kommunstyrelsens l:e vice ordförande Agneta Artman (M) (bi1.3): 
Så länge det handlar om asylsökande är det Migrationsverket som svarar för 
uppkomna kostnader. När en person får permanent uppehållstillstånd är det 
Arbetsförmedlingen som under två år står för kostnaderna. 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 

JUS!l'r<!ndcs sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 4 Nya medborgarförslag 

Dnr 57.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktigen beslutar att medborgarfOrslaget om Omläggning 
av busstrafiken så ändstation är i norra delen av Karlsborg, ska lämnas 
till kommunstyrelsen fOr beredning. 

2. Kommunfullmäktigen beslutar att medborgarfOrslaget om att 
kommunen ska marknadsfOra helheten av Karlsborgs utbud vad avser 
besöksnäringen ska lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

3. Kommunfullmäktigen beslutar att medborgarfOrslaget om att 
kommunen ska storsatsa på att få personer i åldern 60+ att bosätta sig i 
Karlsborg ska lämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Pontus Lindblad, Gunnar Hagman, Bill Wallin och Barbro Falken har 
lämnat medborgarfOrslag om: 

• Omläggning av busstrafiken så ändstation är i norra delen av Karlsborg 
(bil.4). 

• Kommunen ska marknadsföra helheten av Karlsborgs utbud vad avser 
besöksnäringen (bil.5). 

• Kommunen ska storsatsa på att få personer i åldern 60+ att bosätta sig i 
Karlsborg (bil.6). 

Beslutsunderlag 
Pontus Lindblad, Gunnar Hagman, Bill Wallin och Barbro Falken, 
Medborgarförslag, 2013-12-0 l 

Beslutet ska sändas till 
Pontus Lindblad 
Gunnar Hagman 
Bill Wallin 
Barbro Falken 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbl'styrkand(' 



Karlsborgs kommun 

KF § S  Frågor 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Inga frågor har lämnats till dagens sammanträde. 

Justct<lmks sign Utdr<lgshl'slyrkal1dc 

Sida 8 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Jusl\'rilllc!es Si�l1 

" 
J, Al', '-'(" "  N i\' i- \ ,  ,",) \: , , ' - i "- , - ,-

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 6  Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Sida 9 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 10 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 7  Anmälan om nyvalda och avsägelse av uppdrag 

Dnr206.2010 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige noterar att Länsstyrelsen utsett Peter Dahlqvist 
(S) till ordinarie ledamot och Elise-Marie Samuelsson (S) till ersättare i 
kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige beslutar befria Kent Larsson (C) från uppdraget 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

3. Kommunfullmäktige beslutar befria Ema Stattin (M) från uppdraget 
som ersättare i valnämnden. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har utsett Peter Dahlqvist (S) till ny ledamot och Elise-Matie 
Samuelsson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Kent Larsson (C) har i skrivelse 2013-12-11, avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Ema Stattin (M) har i skrivelse 2014-02-04, avsagt sig uppdraget som ersättare 
i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Protokoll, 2013-12-04 
Kent Larsson, Skrivelse, 2013-12-11 
Ema Stattin, Skrivelse, 20 14-02-04 

Beslutet ska sändas till 
Peter Dahlqvist 
Elise-Marie Samuelsson 
Kent Larsson 
Ema Stattin 

0-' Uldragsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida II 

Juslcrandt's sign 

!fu A� 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 8  Överenskommelse om mottagande och bosättning av 
nyanlända invandrare 

Dnr 213.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

I. Kommunfullmäktige beslutar att teckna överenskommelse om 
mottagande och bosättning av 20 stycken nyanlända invandrare årligen 
med Länsstyrelsen från och med 2014-0 l-O I och tillsvidare (bil. 7). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att huvudansvaret for mottagandet läggs 
till socialnämndens reglemente. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunala bostadsbolaget får i 
uppdrag att bistå med bostäder till nyanlända invandrare inom 
överenskommelsen. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ordfOrande och 
kommunchefen får i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 

Sammanfattning 
Om Karlsborgs kommun tecknar en överenskommelse om ett allmänt 
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare med Länsstyrelsen skulle 
det innebära ett mottagande av 20 personer årligen där ensamkommande barn 
inräknas. 

Mottagandet är ett övergripande kommunalt ansvar där kommunstyrelsen, 
barn och utbildningsnämnden och socialnämnden samt det kommunala 
bostadsbolaget har inom sina respektive ansvarsområden ett delat ansvar fOr 
mottagandet. Organisatoriskt fOreslås mottagandet av nyanlända invandrare ha 
socialnämnden som ansvarig nämnd och organiseras inom individ och 
familjeomsorgsavdelningen. 

Efter beslut taget vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-12 sändes 
ärendet på remiss till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur
och fritidsnämnden samt AB Karlsborgsbostäder. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Stig Palmqvist (FP), Bo Wall er (M) och Peter Lindroth (S): Bifall till 
kommunstyrelsens fOrslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 2, 2014-02-1 l 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Besl ut § 6, 2014-01-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut inklusive bilaga § 13, 
2014-01-21 

Utdl1lgsbL'Slyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 

Jus\erandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdaturn 
2014-02-25 

Bam- och utbildningsnämnden, Beslut inklusive bilaga § 125, 2013-12-10 
AB Karlsborgsbostäder, Remissvar 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2013-12-12 
Kulturchef Kerstin Lorentz, Tjänsteskrivelse, 2013-12-12 
Socialnämnden, Beslut, 2013-12-04 
Socialnämnden, Remissvar, 2014-01-13 
Kommunstyrelsen, Beslut, 2013-11-12 
Socialchef Mikael Ericksson och Tf bam- och utbildningschef Caroline 
Swan�n, Tjänsteskrivelse, 2013-10-24 
Länsstyrelsen, Överenskommelse 
Länsstyrelsen, Information 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Länsstyrelsen 
AB Karlsborgsbostäder 

Uldl�lgsbcslyrkall(lc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 

)ust<.:randl'S sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF§9 Riktlinjer for serveringstillstånd 

Dnr 329.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige beslutar godkänna fOrslagen på nya prövnings
och tillsynsavgifter att gälla från 2014-04-01 (biI.8). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande taxa upphör att gälla 
2014-04-0 l. 

Sammanfattning 
Sedan 1 september 2013 är Karlsborgs kommun med i Kommungemensam 
Alkoholhandläggning i Skaraborg, KAS, tillsammans med ytterligare sju 
kommuner. Skara kommun är värdkommun och två alkoholhandläggare 
är anställda för att sköta handläggningen av serveringstillstånd i 
medlemskommunerna. 

Riktlinjer för serveringstillstånd har nu arbetats fram för KAS. Gemensamma 
riktlinjer och taxor underlättar fOr de medborgare som är verksamma och 
aktiva inom områden som berör serveringstillstånd och detaljhandel med 
folköl. Det är inte ovanligt att personen bedriver verksamhet i flera 
kommuner, därför är det av stor vikt att de kommuner som tillhör 
samarbetsområdet KAS har gemensamma riktlinjer och taxor. Med riktlinjerna 
kan kommunen kommunicera lokala tillämpningar av alkohollagen till 
allmänheten. 

Riktlinjerna bidrar även till att öka kvalitet och tydlighet gentemot medborgare 
som är yrkesverksamma inom restaurangbranschen. I riktlinjerna tydliggörs 
kommunens handläggning med förklaring till hur processen går till, så att 
medborgaren tydligt ska kunna se vad som kan förväntas när ansökan lämnats 
in. Vidare klargörs kommunens skyldighet att utöva tillsyn inom 
restaurangverksamhet som bedrivs med serveringstillstånd. 

Riktlinjerna innehåller även förslag på nya prövnings- och tillsynsavgifter. 
Skillnaden mellan de taxor som hittills har gällt i de åtta kommunerna är stor 
och förslaget är att alla deltagarkommuner ska anta gemensamma taxor. Detta 
kommer att underlätta handläggning och fakturering av prövnings- och 
tillsynsavgifter och underlätta verksamheten för restaurangägare som är aktiva 
inom flera av samarbetskommunerna. 

Kommunchef Thomas Johansson infonnerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 3, 2014-02- 11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 7,2014-01-28 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Socialnämnden, Beslut, 2013-12-04 
KAS, Taxor, 2013-12-17 
Kommunfullmäktige, § 8, 20 12-02-07 
Socialnämnden, § 171, 20 11-12-06 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 

Utdragsbl'Styrkanck 

Sida 14 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 10 Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter 

Dnr 22.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 15 

I .  Kommunfullmäktige beslutar anta Taxa för offentlig kontroll enligt 
lagen om foder och animaliska biprodukter for Miljösamverkan östra 
Skaraborg att gälla från I mars år 2014 (biI.9). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för offentlig 
kontroll enligt lagen om foder oeh animaliska biprodukter för 
Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla for tiden I januari år 20 I 4 
tiII och med 28 februari år 20 I 4(bil. I O). 

Sammanfattning 
Direktionen fOr kommunalforbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har den 
2 december 20 I I beslutat om taxa for offentlig kontroll om foder och 
animaliska biprodukter, att gälla från och med l januari år 2012. Anledningen 
att kommunen behöver anta taxor inom Miljösamverkan östra Skaraborgs 
verksamhetsområde är att Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att 
kommunalförbund inte får anta taxor. 

Beslutet tas med stöd av 3 och 6 §§ förordningen om avgifter fOr offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter (2006: I 165). 

Byggnadsnämndens ordförande Anders Lundgren (C) infOlmerar i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 4, 20 I 4-02- I I 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 8, 2014-01-28 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Tjänsteskrivelse, 2013-I 2-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Retroaktiv taxa, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa, 2013- I 2-18 

Beslutet ska sändas till 
Miljösamverkan östra Skaraborg 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 

Jusli.'l<Illdcs sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 1 1  Taxa för offentlig kontroll av Iivsmedels- och 
foderlagstiftningen 

Dnr 23.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige beslutar anta Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan östra 
Skaraborg att gälla från l mars år 2014 (bil. l I ). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan 
östra Skaraborg att gälla för tiden l januari år 2014 till och med 28 
februari år 2014 (bi1. l2). 

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har den 
2 december 20 II beslutat om taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen, att gälla från och med l januari år 2012. Anledningen at! 
kommunen behöver anta taxor inom Miljösamverkan östra Skaraborgs 
verksamhetsområde är att Högsta förvaltningsdomstolen klargjort at! 
kommunalförbund inte får anta taxor. 

Beslutet tas med stöd av livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 5, 2014-02-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 9, 2014-01-28 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Tjänsteskrivelse, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Retroaktiv taxa, 2013-12-18 

Beslutet ska sändas till 
Miljösamverkan östra Skaraborg 

Utdragsbcslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 17 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 1 2  Taxa for prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Dnr 15.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige beslutar anta Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor för Miljösamverkan 
östra Skaraborg att gälla från I mars år 2014 (bil. 13). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor för 
Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla för tiden l januari år 2014 
till och med 28 februari år 2014 (bi1. l4). 

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har den 
25 oktober år 2013 beslutat om miljöbalkstaxa (Dir § 16), att gälla från och 
med 1 januari år 2014. Anledningen att kommunen behöver anta taxor inom 
Miljösamverkan östra Skaraborgs verksamhetsområde är att Högsta 
förvaltningsdomstolen klargjort att kommunalförbund inte får anta taxor. 

Beslutet tas med stöd av 27 kapitlet I § i miljöbalken. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 6, 2014-02-1 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 10, 2014-01-28 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Tjänsteskrivelse, 2013-12-1 8 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa inklusive bilagor, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Retroaktiv taxa inklusive bilagor, 2013-12-
18 

Beslutet ska sändas till 
Miljösamverkan östra Skaraborg 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 

Justerandes sigl\ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 13 Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) 

Dnr 24.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige beslutar anta Taxa for tillsyn inom 
strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan östra 
Skaraborg att gälla från I mars år 2014 (biLlS). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område (solarier) for Miljösamverkan östra 
Skaraborg att gälla for tiden l januari år 2014 till och med 28 februari 
år 2014 (biLl 6). 

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har den 
2 december 20 I l  beslutat om taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
(Dir § 39), att gälla från och med l januari år 2012. Anledningen att 
kommunen behöver anta taxor inom Miljösamverkan östra Skaraborgs 
verksamhetsområde är att Högsta forvaltningsdomstolen klargjort att 
kommunalförbund inte får anta taxor. 

Beslutet tas med stöd av 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293). 

Förslag på sammanträdet 
Anders Lundgren (C) och Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 7, 2014-02-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § I I, 2014-01-28 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Tjänsteskrivelse, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Retroaktiv taxa, 2013-12-18 

Beslutet ska sändas till 
Miljösamverkan östra Skaraborg 

Utdragsb<.'styrkanck 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 14 Utökning av revisionens budget 

Dm 34.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 19 

1. Kommunfullmäktige beslutar utöka revisionens budget får år 2014 
med 30 tkr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att summan tas ur kommunfullmäktiges 
fårfogandeanslag får år 2014. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har inkommit med en begäran om utökning 
av revisionens budget med 30 tkr får att kunna göra en fårdjupad insats. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens fårslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 8, 2014-02-11 
Kommunfullmäktiges presidium, Skrivelse, 2014-01-24 

Beslutet ska sändas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunens revisorer 
Ekonomienheten 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § IS Revidering av gemensamma generella ägardirektiv för 
samtliga bolag i Vabergskoncernen 

Dnr 49.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen revidering av de 
gemensamma generella ägardirektiven för Vabergskoncernen, daterade 2014-
01-29, att gälla från och med 2014-07-01 (bi1. l7). 

Sammanfattning 
För bolagen i Vabergskoncernen gäller sedan 2012-07-01 gemensamma 
generella ägardirektiv. Ägardirektiven är antagna av kommunfullmäktige 
2012-04-26 och har därefter bekräftats på årsstämmorna under våren 2012. 

I samband med att AB Vaberget upprättat förslag till individuella ägardirektiv 
för dotterbolagen och dotterdotterbolaget har framkommit att de gemensamma 
generella ägardirektiven behöver ändras på tre punkter. Två av ändringarna 
avser förtydliganden under rubriken "Samordning med kommunen". Den 
första ändringen gäller ett förtydligande om bolagens ansvar när det gäller 
miljö och resurshushållning. Den andra ändringen avser ett förtydligande av 
bolagens ansvar vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Den tredje 
ändringen gäller tider för del årsbokslut. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag förutom att det i de 
Gemensamma generella ägardirektiven under stycket Upphandling på första 
raden ska stå policy istället för riktlinjer. 

Inger Larsson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med den av Peter 
Lindroth (S) föreslagna förändringen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag eller i enlighet med Peter Lindroths bifallsförslag 
men med till ändring från riktlinje till policy i ägardirektivet. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar ändra ordet riktlinje till 
ordet policy i enlighet med Peter Lindroths fcirslag och i övrigt beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth och 
Inger Larsson. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 9, 2014-02-1 I 

Utdmgsbcstyrkull(k 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-01-29 
KommunchefThomas Johansson, Förslag till reviderade gemensamma 
generella ägardirektiv, 2014-01-29 
Kommunfullmäktige, Beslut inklusive bilaga, § 44 2012-04-26 
Kommunfullmäktige, bilaga 20,2012-04-26, Gemensamma generella 
ägardirektiv fcir samtliga bolag i Vabergskoncemen. 

Beslutet ska sändas till 
De av kommunen helägda bolagen 
AB Vaberget 
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Juslc",ndc� sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 16 Individuella ägardirektiv for dotterbolag och 
dotterdotterbolag inom Vabergskoncernen 

Dnr 50.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ägardirektiv för dotter och 
dotterdotterbolag i Vabergskoncernen (biI.18). 

Sammanfattning 
I de generella ägardirektiven för samtliga bolag i Vabergskoncernen, 
kommunfullmäktige § 44 2012-04-26, kan man läsa att moderbolaget utfårdar 
ägardirektiv för sina dotterbolag och att dotterbolagen utfårdar ägardirektiv för 
sina dotterdotterbolag. 

Vidare i de generella ägardirektiven kan man läsa att AB Vabergets styrelse 
har att bedöma när ett ärende är av sådan vikt eller principiell betydelse att den 
ska lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

AB Vabergets styrelse har nu tagit fram förslag till ägardirektiv för dotter- och 
dotterdotterbolagen inom Vabergskoncernen. Förslagen har setts av sådan vikt 
och principiell betydelse att de lämnas vidare till kommunfullmäktige för 
beslut. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag förutom i 
Ägardirektiven för AB Karlsborgsbostäder där punkten om att 
direktavkastningen ska uppgå till minst 6 % ska tas bort och ersättas med att 
avkastningen ska vara minst 10 % av eget kapital. 

Bo Waller (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta om AB 
Karlsborgsbostäder i enlighet med kommunstyrelsens förslag om att 
direktavkastningen ska uppgå till minst 6%, eller i enlighet med Peter 
Lindroths förslag om att ta bort att direktavkastningen ska uppgå till minst 6 % 
och att ersätta det med att avkastningen ska vara minst 10 % av eget kapital. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige i övrigt kan besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth (S) och 

Utdragsbt'slyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
fcirslag. 

Reservation 
S-glUppen reserverar till fcirmån fcir eget förslag i frågan om AB 
Karlsborgsbostäders avkastning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 10,2014-02-11  
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-02-05 
AB Vaberget, Protokoll, 2014-01-28 
AB Vaberget, Ägardirektiv, 2005-06-13 

Beslutet ska sändas till 
De av kommunen helägda bolagen 
AB Vaberget 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF§ 17 Medfinansiering Forsviks varvs besöksmål 

Dnr 264.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar medfinansiera projektet Forsviks varv 
besöksmål med totalt 500 tkr for år 2014 varav 150 tkr utgörs av 
administrativa tjänster och del av lokalhyra. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kontanta medel, 350 tkr, enligt punkt 
1 anslås ur kommunfullmäktiges fOrfogandeanslag for år 2014. 

3.  Kommunfullmäktige beslutar att med finansieringen gäller under 
forutsättning att Karlsborgs kommun är projektägare. 

Sammanfattning 
Forsviks varvs besöksmål är ett forberedande projekt som syftar till att skapa 
forutsättningar for en långsiktig maritim och traditionell hantverksresurs där 
utbildningar bedrivs tillsammans med Göteborgs universitet kulturvård och 
Folkuni versitetet. 

Parallellt vill man bygga en besöksmålsverksamhet som attraherar flertalet 
målgrupper fOr att stärka och utveckla en regional resurs i Forsvik. 
Projektet syftar till att ta tillvara på kunskap och låta Forsviks varv drivas 
vidare under år 2014 där även arbetsmarknaden arbetsprövar deltagare på 
platsen. Under projektperioden forbereds tillsammans med flertalet aktörer en 
större ansökan, Forsviks maritima kunskapscentrum & besöksmål, där 
besöksmålet och utbildningsinsatser kommer i fokus som en långsiktig 
satsning i verksamheten. 

Man vill även undersöka möjligheten for en restaurangetablering i Forsvik 
med en välrenomerad krögare. Forsvik som helhet med alla samlade aktörer på 
plats kommer under projektperioden att ligga i fokus och att därigenom också 
samverka med Göta kanal bol ag och Karlsborgs fastning. Projektperioden 
kommer att vara från 2014-02-01 till 2015-01-31. 

Total finansiering av projektet är 2 540 tkr. Karlsborgs kommuns 
medfinansiering består av två delar, dels arbetsinsatser fOr 150 tkr och dels 
kontant finansiering med 350 tkr. 1 budget for år 2014 finns det avsatt 125 tkr 
for "Utveckling Forsvik". Utöver detta anslås 225 tkr ur kommunfullmäktiges 
forfogandeanslag fOr år 2014. 

Forsviks ångbåtar ekonomisk forening har beslutat täcka kostnaden fOr 
personal som ska forbereda projektet. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Utdragsbcslyrkilll(k 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S) och Stig Palmqvist (FP): Bifall till kommunstyrelsens 
fOrslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 14, 2014-02-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 14, 2014-01-28 
Västra Götalandsregionen, Ansökan om projektstöd 

Beslutet ska sändas till 
Forsviks varv 

Utdragsbcslyrkanclc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 18 Prissättning av industrimark 

Dnr 3 11.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen for detaljplanerad 
tomtmark for industriändamål från och med 2014-04-0 I ska vara 3 O 
kr/m2 fOr detaljplanelagd mark inom Karlsborgs tätort och IS kr/m2 i 
övriga områden. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att priserna ska gälla från och med 2014-
04-01 fram till 2016-03-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-25, KF § 92, att priset for 
industrimark skulle vara 5 kr/m2 från och med 2003-01-01. Priset for 
industrimark har därefter inte ändrats. 

Kommunledningskontoret fOreslår, med utgångspunkt i fastighetstaxeringen, 
att priset på detaljplanerad tomtmark fOr industriändamål höjs till 50 kr/m2 fOr 
mark inom Karlsborgs tätort och 20 kr/m2 i övriga områden. Rikty,riset fOr 
mark som inte är detaljplanelagd foreslås vara ofOrändrat (5 kr/m ). 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 116, 2013- 12-17 

Tekniska utskottet, Protokoll § 36, 2013-12-03 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013- J J -26 
Nai Svefa, Utredning, 2013-11-18 
Kommunfullmäktige, Protokoll § 92, 2002-11-25 

Beslutet ska sändas till 
Thomas Johansson 
Kerstin Hultman 

Utdmgsbl'styrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 19 Rutin fOr försäljning av industrimark 

Dnr 255.20\3 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige beslutar att försäljning av industrimark och mark 
för handel och kontor normalt ska följa rutinen: förstudie, 
reservationsavtal och köpekontrakt. Rutinen gäller från och med 2014-
04-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunal industrimark inte får säljas 
till privatpersoner. 

Sammanfattning 
Kommunens nuvarande rutiner och handläggning av försäljning av 
industrimark och mark för handel och kontor behöver förbättras. Nuvarande 
ordning innebär risk för att mark säljs utan att den bebyggs och utan att 
kommunen kan återkalla affaren eller på annat sätt påverka situationen. Detta 
medför att andra intressenter inte kan erbjudas mark och att kommunen 
dessutom går miste om intäkter som exempelvis anslutningsavgifter. 

Förslaget till ny rutin innebär i korthet ett genomförande i 3 steg. Steg l 
innebär att intressenten får en möjlighet att göra en förstudie. Av förstudien 
framgår i stora drag vad man vill bygga på tomten. Kommunen ger, i 
förutsättningarna för förstudien, riktlinjer för vad man vill ha belyst. Tiden för 
förstudien sätts till 3 månader och inga avgifter tas ut. Under denna tid 
förbinder sig kommunen att inte sälja tomten till någon annan. 

Om förstudien vinner gehör hos kommunen, tas nästa steg (steg 2). Steg 2 
innebär att parterna tecknar ett Reservationsavtal som gäller under 6-12 
månader. Avtalet medför att kommunen mot en reservationsavgift under den 
aktuella tiden reserverar området för intressenten. Under denna tid skall 
bygglov sökas och bygget påbörjas. Möjlighet till förlängning av avtalstiden 
kan fås efter prövning av kommunen. Vid förlängningen utgår en ny avgift. 

Träffas slutlig överenskommelse om överlåtelse av det reserverade området 
avräknas erlagd avgift mot vid den tidpunkten gällande markpris. Om slutlig 
överenskommelse inte träffas mellan parterna, under 
reservationstiden, förfaller reservationsavtalet och erlagd avgift återbetalas 
inte. 

Den slutliga överenskommelsen sker i Steg 3, ett köpeavtal tecknas. 

De nya reglerna innebär att kommunen i ett tidigt skede medverkar i processen 
och bättre kan ta tillvara sina intressen. Intressenten får också en tydlig bild av 
ärendehanteringen. 

Ut d ra gsb<.'sl yrkandl' 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 117, 2013-12-17 
Tekniska utskottet, Protokoll § 37, 2013-12-03 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-11-26 

Beslutet ska sändas till 
Thomas Johansson 
Kerstin Hultman 

Utdragsbcslyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 20 Svar på motion från Peter Dahlqvist (S) om Inköp av 
hjärtstartare 

Dur 98.2013 

Kommunfullmäktiges beslut 

I. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Peter Dahlqvists (S) motion 
om inköp av hjärtstartare. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
inköpa hjärtstartare till kommunhuset, huvudbiblioteket och Infocenter 
i Rödesund. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden fOr inköp av hjärtstartarna, 
högst 60 tkr, ska finansieras via kommunfullmäktiges 
fOrfogandeanslag för år 2014. 

Sammanfattning 
Peter Dahlqvist (S) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen ska köpa in hjärtstartare och i ett första steg placera dem på de 
arbetsplatser där det finns flest anställda och besökare. Om detta faller väl ut 
vill motionären att hjärtstartare köps in till samtliga arbetsplatser där 
Karlsborgs kommun är arbetsgivare. Enligt Peter Dahlqvist itmebär tillgång 
till hjärtstartare en avsevärt högre trygghet för såväl anställda som besökare på 
arbetsplatserna. 

KommunledningsfOrvaltningen har berett frågan om hjärtstartare på 
arbetsplatserna. Frågan har också diskuterats i kommunchefens ledningsgrupp. 

Enligt uppgift från socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
finns det inget behov av hjärtstartare på Haganäset och inte heller på förskolor 
och skolor. Anledningen till detta är att det på dessa arbetsplatser finns 
tillgång till personal som är tränade i hjärt- och lungräddning. 

Kultur- och fritidsfOrvaltningen har redan köpt in hjärtstartare till Molidens 
sim- och idrottsanläggning och bedömer att det även finns behov av 
hjärtstartare på bibloteken, i fOrsta hand på huvudbiblioteket. Undenäs byalag 
har en hjärtstartare i Undenäsgården (fd kommunhuset) som även kan nyttjas 
fOr anställda och besökare i biblioteksfilialen. Biblioteksfilialen i Mölltorp ska 
samordnas med Mölltorps skola och bedöms därfOr inte ha något behov av 
h järtstartare. 

KommunledningsfOrvaltningen bedömer att det finns behov av hjärtstartare i 
kommunhuset och i lnfocenter vid Rödesund. Sammantaget bedöms det 
således finnas behov av att inköpa tre stycken hjärtstartare. 

Utdmgsbeslyrkandt' 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Kostnaden fOr inköp av tre hjärtstartare uppgår till högst 60 tkr och föreslås 
belasta kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2014. 

Peter Dahlqvist (S) tackar för en positiv behandling av motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 118, 2013-12-17 

Tekniska utskottet, Protokoll § 38, 2013-12-03 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2013-05-28 
Peter Dahlqvist, Motion, 2013-05-28 

Beslutet ska sändas till 
Fastighetsenheten 
Peter Dahlqvist 
Kommunstyrelsen 

Utdr.tgsbcslyrkandc 
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KF § 21 Valärenden 

Dnr 206.20 l O 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Kommunfullmäktiges beslut 
l .  Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med socialdemokraternas 

fOrslag att utse: 

• Ronny 8iderud till 2:e vice ordforande i byggnadsnämnden. 

• Sven-Olof Gustafsson till ordinarie ledamot i byggnadsnämnden. 

• Ronny Siderud till ordinarie ledamot i Miljösamverkan östra 
Skaraborg. 

• Lars Edman till adjungerad ledamot i Forsviks ångbåtar. 

2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med centerpartiets forslag att 
utse: 

• Sylvia Sjölund (C) till ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

• Berit Ekstedt Gustavsson (C) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

3. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med moderaternas fOrslag att 
utse Tage Nordqvist (M) till ersättare i valnämnden. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har i skrivelse 2014-02-13, foreslagit fOljande ledamöter 
på nedanstående vakanta platser: 

• 2:e vice ordfOrande i byggnadsnämnden: Ronny 8iderud (8) 

• Ordinarie ledamot i byggnadsnämnden: Sven-Olof Gustafsson (S) 

• Ordinarie ledamot i Miljösamverkan östra Skaraborg: Ronny 8iderud 
(S) 

• Adjungerad i Forsviks ångbåtar: Lars Edman (8) 

Centerpartiet har i skrivelse 2014-01-13, fOreslagit foljande ledamöter på 
nedanstående vakanta platser: 

• Ledamot i kultur- och fritidsnämnden: Sylvia Sjölund 

• Ersättare i kultur- och fritidsnämnden: Berit Ekstedt Gustavsson 

Moderaterna har i skrivelse 2014-02-04, foreslagit Tage Nordqvist som ny 
ersättare i valnämnden. 

U Id mgsbc'Sl yrk,llldc 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Socialdemokraterna, Förslag, 2014-02-13 
Centerpartiet, Förslag, 2014-01-13 
Moderaterna, Förslag, 2014-0204 

Beslutet ska sändas till 
Ronny Siderud 
Sven-Olof Gustafsson 
Lars Edman 
Sylvia Sjölund 
Berit Ekstedt Gustavsson 

Tage Nordqvist 
Miljösamverkan östra Skaraborg 
Byggnadsnämnden 
Forsviks ångbåtar ekonomisk förening 
Kultur- och fritidsnämnden 
Valnämnden 

Uldragsbl'styrkand(' 
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KF § 22 Meddelanden 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

Kommunfullmäktiges ordförande Lars Åke Carlsson (M) informerar om: 

• Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap l §, 
Socialtjänstlagen (bil. 19). 

• Länsstyrelsens inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § 
förmynderskapsförordningen. 

• Möte med Hjo, Tibro och Karlsborgs fullmäktigeförsamlingar i Hjo 
2014-02-17. 

• Skrivelse från Umeå universitet om Lokalpolitikerenkäten. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Ju:-tl'randcs sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-02-25 

KF § 23 Anmälan om inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har det inte anmälts några motioner. 

U\(lragsbl'styrkandc 
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