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Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2014-05-27 

Förbundsdirektör Sonja Leimark, Miljösamverkan Östra Skaraborg, 
informerar om verksamheten. 

Sida 8 7  

Fastighetschef Mikael Arthursson informerar om pågående och planerat 
kommunalt byggande. 
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KF § 68 Allmänhetens frågestund 

Ingrid Ohlsson från Rädda Barnens lokalfOrening i Karlsborg, frågar om 
arbetet med att revidera handlingsplanen för FN:s bamkonvention, "Barnets 
rättigheter i Karlsborg", har påbörjats eller när så ska ske (bil. 33). 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) svarar: 
Det är helt riktigt att handlingsplanen ska revideras. Detta arbete är inte 
påbörjat men kommer att starta upp efter sommaren (bil.34). 

Annica Christoffersson (bi1.3S) och Cecilia Söderberg (bil.36) frågar hur 
kommunens planer fOr Spikbryggan i Forsvik ser ut. 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) svarar: 
Karlsborgs kommun är medveten om att Spikbryggan är i mycket dåligt skick. 
Bryggan är fOr närvarande avstängd av säkerhetsskäl. 

Spikbryggan ingår i byggnadsminnet Forsviks Bruk. Bruksområdet ägs av 
Karlsborgs kommun. Hela området inklusive Spikbryggan har till och med 
2013-12-31 varit uthyrt till Västarvet. Västarvet har i sin tur hyrt ut båtplatser 
vid Spikbryggan till Spikbryggans hamnfOrening. Från och med 2014-0 l -O I är 
det kommunen som förfogar över bryggan och ansvarar fOr dess underhåll. 

Spikbryggans hamnfOrening har på eget initiativ och i samråd med kommunen 
sökt bidrag från Länsstyrelsen fOr att påbörja restaureringen av Spikbryggan. I 
ett fOrsta steg söks medel fOr utrivning av bryggan och inköp av nytt virke. 
Länsstyrelsen har vid underhandskontakter med Spikbryggans hamnförening 
uttalat sig positivt om möjligheterna till stöd, men har också efterfrågat 
ytterligare underlag angående restaureringsarbetena. Restaureringen planeras 
ske i form av ett samarbete mellan Karlsborgs kommun och Spikbryggans 
hamnförening. 

Karlsborgs kommun arbetar fOr att utveckla Forsvik som besöksmål. Ett 
samarbetsavtal om detta har nyligen träffats med Västarvet. Kommunen driver 
också ett projekt i samarbete med Forsviks Ångbåtar ek. förening och Forsviks 
varv om utveckling av Forsvik. 

Beträffande Sågdammen, Spikbryggan och Jämboden finns en idebeskrivning 
framtagen av Traditionsbärarna. Idebeskrivning har bifogats ansökan till 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2014-06-27 

Länsstyrelsen och kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

Sida 89 

Sammanfattningsvis är kommunen positiv till att Spikbryggan restaureras och 
blir en del av besöksmålet Forsvik. Utvecklingen av Forsvik som besöksmål är 
en prioriterad del i kommunens utvecklingsarbete. Kommunens plan för 
Spikbryggan är att befintlig brygga rivs i år och att återuppbyggnaden påbörjas 
under år 2015. Återuppbyggnaden förutsätter medfinansiering från 
Länsstyrelsen och andra intressenter (bi1.3?). 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 69 Nya medborgarförslag 

Inga nya medborgarfcirslag har inlämnats till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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Inga frågor har lämnats till dagens sammanträde. 
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Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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Sammanträdesdatum 
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KF § 72 Anmälan om nyvalda och avsägelse av uppdrag 

Sida 93 

Ingen anmälan om nyvalda eller avsägelse av uppdrag har inkommit till 
dagens sammanträde 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 73 Årsredovisning Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 

Dnr 148.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Samordningsforbundet ansvarsfrihet 
for år 2013. 

Sammanfattning 
Styrelsen fOr Samordningsforbundet SkövdeHjoTiBorg har lämnat sin 
årsredovisning och revisionen har lämnat en revisionsberättelse där de 
tillstyrker att samordningsförbundens årsredovisning godkänns for år 2013. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 42, 2014-05-13 
Samordningsforbundet, Förvaltnings- och verksamhetsberättelse, 2014-02-17 
Revisionsberättelse för år 2013 
Revisionsrapport, Granskning av 2013 års verksamhet och ekonomi 

Beslutet ska sändas till 
SamordningsfOrbundet 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 74 Årsredovisning Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dm 150.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 95 

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2013. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har överlämnat den av 
direktionen godkända årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2013. 
Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
föreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2013. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 43, 2014-05-13 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll, 2014-03-31 
Revisionsberättelse för år 2013 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 2013 

Beslutet ska sändas tiII 
Avfallshantering Östra Skaraborg 
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KF § 75 Årsredovisning Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Dnr 151.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter ror Kommunalförbundet 
Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2013. 

Sammanfattning 
Miljösamverian Östra Skaraborg har överlämnat den av direktionen godkända 
årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2013. 
Revisorerna i Miljösamverkan Östra Skaraborg föreslår att 
kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet ror år 2013. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 44, 2014-05-13 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Protokoll, 2014-03-28 
Revisionsberättelse ror år 2013 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Årsredovisning 2013 

Beslutet ska sändas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
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KF § 76 Taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag 
om skydd mot olyckor 

Dnr 140.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
l .  Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för tillsyn, 

brandskyddskontroll och rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor 
att gälla från 2014-06-01 (bi1.38). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa for tillsyn, 
brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor, 
att gälla från 2014-01-01 till och med 2014-05-31. 

Sammanfattning 
Direktionen fOr Räddningstjänsten östra Skaraborg har 2013-12-19 antagit 
taxor för fOrebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor, att gälla 
från 2014-0 l -O I. 

Anledningen att kommunen behöver anta taxor inom Räddningstjänsten östra 
Skaraborgs verksamhetsområde är att Högsta förvaltningsdomstolen klargjort 
att kommunalförbund inte rar anta taxor. 

Den retroaktiva taxan foljer den fOr år 2013 beslutade taxan. Taxan för år 2014 
är del vis uppräknad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 45, 2014-05-13 
Ordförande för Räddningstjänsten Östra Skaraborg Christer Winbäck, 
Tjänsteskrivelse, 2014-02-04 
Räddningstjänsten östra Skaraborg, Protokoll, 2014-01-30 
Sveriges Kommuner och Landsting, Information, 2014-01-14 
Räddningstjänsten östra Skaraborg, Taxor 

Beslutet ska sändas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 77 Svar på medborgarförslag att kommunen ska marknadsföra 
helheten av Karlsborgs utbud vad avser besöksnäringen 

Dnr 98.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarfOrslaget och ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till strategisk plan fOr 
samordnad satsning på produkt- och destinationsutveckling, tillgänglighet och 
marknadsfOring i syfte att stärka besöksnäringen i Karlsborgs kommun. 

Sammanfattning 
Pontus Lindblad, Gunnar Hagman, Barbro Falken och Bill Wallin vill i 
medborgarfOrslag till kommunfullmäktige att kommunen marknadsför 
helheten av Karlsborgs utbud vad avser besöksnäringen, för att på så sätt få 
besökaren att stanna längre tid i området. 

Besöksnäringen växer och Karlsborgs kommun har, som fOrslagsställarna 
säger, en stor potential att utvecklas som besöksområde. Ett av målen i Vision 
2020 är att Karlsborgs kommun ska vara ett av de mest besökta turistområdena 
i Västra Götalandsregionen. I Visionen slås också fast att Karlsborgs Fästning, 
Göta Kanal och Forsvik är de viktigaste besöksmålen. 

Ett manifest fOr utveckling av besöksnäringen i Skaraborg har antagits av 
kommunfullmäktige. Utvecklingsarbeten pågår i samarbete med kommunerna 
utmed Göta Kanal och med Göta kanalbolag, Västarvet, Forsviks Varv med 
flera intressenter. Kontakter har också etablerats med bland andra Laxå och 
Askersunds kommuner om utvecklingen av besöksnäringen i Tiveden. 
Karlsborgs Turism AB bedriver i samverkan med olika aktörer ett aktivt 
utvecklingsarbete inom framförallt fåstningsområdet. Kommunen stödjer 
dessutom på olika sätt lokala evenemang och utvecklingsaktiviter som till 
exempel Allsången, Nationaldagsfirandet, Bondens marknad, lägerverksamhet 
med mera vilka också bidrar till utvecklingen av besöksnäringen. 

Utvecklingen av besöksnäringen i kommunen pågår således på bred front. I 
dagsläget finns dock ingen samlad strategi eller plan fOr hur utvecklingen av 
besöksnäringen. Rollfördelningen mellan det offentliga och privata i 
utvecklingsarbetet är också i viss mån oklar. Med anledning härav finns, som 
medborgförslaget framhåller, ett behov av en plan fOr samordnad satsning på 
produkt- och destinationsutveckling, tillgänglighet och marknadsföring i syfte 
att stärka besöksnäringen i Karlsborgs kommun. Medborgarförslaget om att ta 
fram en sådan plan bör därför bifallas. 

Kommunchef Thomas Johansson informerar i ärendet. 
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Förslag på sammanträdet 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2014-05-27 

Björn Rubenson (KD) och Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens 
f6rslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 46, 2014-05-13 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-04-23 
Barbro Falken, Gunnar Hagman, Pontus Lindblad, Bill Wallin, 
Medborgarf6rslag 2013-12-10. 

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

Utdragsbestyrkande 
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KF § 78 Revidering av exploateringsavtal for Äspenäset 

Dnr 175.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande fOrslag till tillägg till 
gällande exploateringsavtal för områden ingående i detaljplan fOr Svanvik 3: 1 
med flera, Äspenäset (bi1. 39). 

Sammanfattning 
Detta avtal är ett tillägg till det exploateringsav1al som ingicks under år 2008 i 
samband med att detaljplanen för Äspenäset antogs och vann laga kraft. När 
exploateringsav1alet upprättades förväntades utbyggnaden av de anläggningar 
som reglerades i avtalet vara utförda inom ca 3 år, vilket dock inte skett. Det 
tidigare ingångna exploateringsav1alet kvarstår i allt, såvida det inte följer 
något annat av detta tilläggsav1al. 

Parterna är i detta tillägg överens om fOljande: 
l .  Anläggandet av del av Kruthusslingan (Gata 3) senareläggs. 

Färdigställande av Kruthusslingan i sin helhet beräknas kunna ske inom en 
3-årsperiod och bör således vara genomfOrd senast under år 2016. I det fall 
detta, till fOljd av marknadsförutsättningarna inte sker, ges följande 
handlingsalternativ för slutförandet av exploateringen. 
1.1. Exploatören behåller tomtmarken och anlägger gata och VA senare. 

Under tiden får Exploatören inte sälja berörda tomter. 
1.2. Exploatören överlåter utan kostnad till kommunen de tomter som inte 

kan nås, via hittills utbyggd gata. Kommunen kan sedan efter eget 
gottfinnande sälja tomterna med eller utan att detaljplanen ändras och 
fortsatt gatuutbyggnad sker eller avstå från att sälja de berörda 
tomterna. 

1.3. Exploatören ingår ett ny1t avtal med Kommunen om planändring som 
Exploatören bekostar och som medför att y1terligare gatubyggnad och 
ledningsdragning, med undantag för rundmatning av vatten, inte 
behövs. I det fall Exploatören inte anlägger anslutningspunkter uttar 
Kommunen anslutningsavgift enligt gällande taxa. Det faller på 
Exploatören att beställa och bekosta erforderliga fastighetsregleringar. 

2. Refuger, träd och farthinder utefter Spårljusvägen utgår på vissa ställen. 
3. Tidigare utformning av rondellmitten i Folke Dahlbergs Plats ersätts med 

gräs och kanter lika som rondellen vid väg 49 i planområdets sydvästra 
hörn. 

4. Anläggandet av GC-vägen runt fastigheten Vätternvyn 20 senareläggs och 
samordnas med utbyggnad av småbåtshamnen. GC-vägen ska vara utförd 
före det att begäran om slutbevis eller motsvarande fOr småbåtshamnen 
inlämnas. GC-vägen ska oavsett småbåtshamnens fardigställande vara 
fårdigställd senast 2017-05-15. 
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Kommunstyrelsen, Protokoll § 47, 2014-05-13 
Kommunchef Thomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-04-23 
Tillägg till exploateringsavtal Äspenäset 
Exploateringsav1al Äspenäset 

Beslutet ska sändas till 
Svanviks Intressenter AB 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2014-05-27 

Det föreligger inga valärenden till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2014-05-27 

Inga meddelanden finns att delge sammanträdet. 
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KF § 81 Anmälan om inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har det inte anmälts några motioner. 

Utdragsbestyrkande 
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