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Karlsborgs kommun 

KF § 83 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

Sida 107 

Valnämndens ordförande Barbro Björklund (KD) informerar om valen 2014. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

C:"-', 

//7-"�' � {L../ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 84 Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 108 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 109 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 85 Nya medborgarförslag 

Dnr 57.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
l .  Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget om Mat 

producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt, ska lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget om föreningens 
SOK Träff: s Vision 2025, ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden 
för beredning. 

Sammanfattning 
Sofia Kämpe har lämnat ett medborgarförslag om att kommunstyrelsen borde 
se över upphandlingspolicyn då det gäller inköp av livsmedel och att 
kommunen i sin kostpolicy ska tydliggöra att endast mat producerad på ett 
etiskt och hälsosamt sätt ska upphandlas (biI.4l). 

Ove Jansson har lämnat ett medborgarförslag om föreningen SOK Träff:s 
Vision 2025 med en väl fungerande anläggning för friluftsliv, konditions- och 
motionsidrott (biI.42) . 

Beslutsunderlag 
Sofia Kämpe, Medborgarförslag, 2014-06-04 
Ove Jansson, Medborgarförslag, 2014-06-02 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sofia Kämpe 
Ove Jansson 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF § 86 Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

Inga frågor har lämnats till dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 110 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 111 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 87 Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF § 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

Anmälan om nyvalda och avsägelse av uppdrag 

Sida 112 

Ingen anmälan om nyvalda eller avsägelse av uppdrag har inkommit till 
dagens sammanträde. 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 113 

Justerandes sign 

O' 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 89 Definitiva budgetramar och direktiv för år 2015 

Dnr 16.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer budgetramar och direktiv för budget
och verksamhetsplan år 2015. 

Sammanfattning 
Inför budget 2015 har ramar, direktiv samt en arbetsplanering utarbetats. De 
finansiella målen överensstämmer med de långsiktiga målen som fastställts av 
kommunfullmäktige i samband med budget- och verksamhetsplan för år 2014. 

Målen innehåller bland annat ett resultat före avsättningar på 6,5 mnkr. 
Skattesatsen är oförändrad (21,32 kr). Investeringsutrymmet beräknas till 11 
mnkr. Intemräntan höjs till 3.2 %. Arbetskraftskostnader beräknas till 3.0 %. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 54, 2014-06-10 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-05-19 
Ekonomichefen, Budgetramar och direktiv för budget 2015 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 

Utdmgsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 114 

Justerandes sjlfJ
� 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 90 Policy for det drogforebyggande arbetet i Karlsborgs kommun 

Dnr 199.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

l .  Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för det drogförebyggande 
arbete i Karlsborgs kommun, att gälla från 2014-08-01 (bi1.43). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av det drogförebyggande 
arbetet ska redovisas en gång per år till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp bestående av förvaltningschefer och folkhälsoplaneraren har 
arbetat fram en ny policy för det drogförebyggande arbete i Karlsborgs 
kommun. 

Karlsborgs kommuns policy för det drogförebyggande arbete har sitt ursprung 
i den nationella strategin för arbetet mot Alkohol, Narkotika, Doping och 
Tobak (ANDT), Vision Västra Götaland - Det goda livet, Karlsborgs 
kommuns Vision 2020 samt den av kommunfullmäktige fastställda 
målsättningen att "Karlsborg ska ha Skaraborgs bästa hälsa 2020". 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med justeringen att 
polieyn ska gälla från 2014-08-01. 

Peter Lindroth (S) och Inger Larsson (FP): Bifall till Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Sjölund bifallsförslag 
med justeringen att policyn ska gälla från 2014-08-0 I, med bifall av Peter 
Lindroth och Inger Larsson och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Kjell Sjölund justerade förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 55, 2014-06-10 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson, Tjänsteskrivelse, 2014-05-20 
Folkhälsorådets protokoll 2014-05-20 
Policy för drogförebyggande arbete i Karlsborgs kommun 

Beslutet ska sändas till 
Folkhälsorådet 
Samtliga nämnder 

UtdragsbestyrkaIldc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 115 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdaturn 
2014-06-24 

KF § 91 Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda 

Dnr 193.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
l. Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om 

omställningsstöd och pension fOr fOrtroendevalda (OPF-KL). 
Bestämmelserna gäller för fOrtroendevalda som nytillträder ett uppdrag 
efter valet 2014 eller senare (bi1.44). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen utgör kommunens 
pensionsmyndighet. 

Sammanfattning 
Styrelsen i SKL har ställt sig bakom och antagit en ny modell för 
omställningsstöd för fOrtroendevalda inom kommuner och landsting. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen har varit utgångspunkt fOr 
utformningen av OPF-KL. Bestämmelserna i OPF-KL ska underlätta och 
möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag. 
Bestämmelserna har i möjligaste mån anpassats till de pensions- och 
omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner och landsting 
liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. 

Den nya modellen i OPF-KL är utformad fOr att kunna tillämpas på 
förtroendevalda som nytillträder ett uppdrag efter valet 2014 eller senare. 
Förtroendevalda som idag omfattas av äldre bestämmelser om pension 
kommer fortsätta lyda under dessa. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och 
pensionsbestämmelser. 

Omställningsbestämmelserna bygger på aktiva omställningsinsatser och 
tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Bestämmelserna om aktiva 
omställningsinsatser gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos samma 
kommun eller landsting. 
Det finns inte någon nedre gräns avseende ålder fOr att omfattas av OPF-KL:s 
bestämmelser. 

Bestämmelsel11a om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. l § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget. 
Pensionsbestämmelsel11a tillämpas på fOrtroendevald oavsett uppdragets 
omfattning. Bestämmelsel11a tillämpas även på fritidspolitiker. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

Kommunstyrelsen, Protokoll § 56,2014-06-10 
Personalchef Ulrika Wennerkull, Tjänsteskrivelse, 2014-05-12 
Sveriges Kommuner & Landsting, Cirkulär 13:75-Förslag till bestämmelser 
om omställnings stöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 
Sveriges Kommuner & Landsting, Förslag till bestämmelser 
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
Sveriges Kommuner & Landsting, Kommentar till Förslag till bestämmelser 
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 

Beslutet ska sändas till 
De i kommunfullmäktige representerade partierna 
Personalenheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 117 

Justerandes sign 

c '  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 92 Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2013 

Dnr 184.2014 

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

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 2013. Revisorerna i Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Förslag på sammanträdet 
Inger Larsson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med justeringen att 
"samt enskilda ledamöter" kompletteras till beslutet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Inger Larssons bifallsförslag 
med justeringen att beslutet kompletteras med formuleIingen "samt enskilda 
ledamöter", och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Inger 
Larssons justerade förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 57, 2014-06-10 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 2013 
Revisionsberättelse för år 2013 

Beslutet ska sändas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 93 Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal for 
gymnasieutbildningar i Skara borg 

Dnr 168.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
l .  Kommunfullmäktige beslutar att anta Måldokument Utbildning 

Skaraborg, att gälla från 2015-01-01 (bi1.45). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta Samverkansavtal får 
gymnasieutbiIdningama i Skaraborg, att gälla från 2015-01-01. 

Sammanfattning 
Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal får 
gymnasieutbildningama i Skaraborg har tagits fram på uppdrag av styrelsen 
får Skaraborgs Kommunalfårbund. Dessa har varit ute på remiss och 
arbetsgruppen får nytt samverkansavtal har sammanställt svaren. 

Måldokument och samverkansavtal har därefter justerats i enlighet med 
arbetsgruppens fårslag. 

Förslag på sammanträdet 
Sture Carlsson (FP) och Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens 
fårslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 58, 2014-06-10 
Skaraborgs Kommunalfårbund, Protokoll 
Skaraborgs Kommunalfårbund, Måldokument och Samverkansavtal 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs kommunalfårbund 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 119 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 94 Årsredovisning kommunala bolag år 2013 samt rapport från 
valda ägarombud 

Dnr 200.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
l .  Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 

revisionsberättelser fcir år 2013 fcir AB Vaberget. 

2. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser fcir år 2013 fcir AB Karlsborgsbostäder. 

3. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser fOr år 2013 fcir Karlsborgs Energi AB. 

4. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser fOr år 2013 fcir Karlsborgs Värme AB. 

5. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser fcir år 2013 fcir Karlsborgs Energi Försäljning AB. 

6. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser fcir år 2013 fcir Karlsborgs Turism AB. 

Sammanfattning 
AB Vaberget, AB Karlsborgsbostäder, Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs 
Värme AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB och Karlsborgs Turism AB har 
till kommunfullmäktige överlämnat sina årsredovisningar och 
revisionsberättelser fcir år 2013. 

Valda ägarombud lämnar rapporter kring de kommunala bolagens 
årsredovisningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 59, 2014-06-10 
Årsredovisningar bolagen 

Beslutet ska sändas till 
De av kommunen helägda bolagen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 120 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 95 Taxa for tillsyn och tillståndsgivning enlig Lag om 
brandfarliga och explosiva varor 

Dm 217.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för tillsyn och 

tillståndsgivning enlig Lag om brandfarliga och explosiva varor att 
gälla från 2014-07-01 (biI.46). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för tillsyn och 
tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor, att 
gälla från 2014-01-01 till och med 2014-06-30. 

Sammanfattning 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har 2014-01-30 antagit 
Taxa för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor, att gälla från 2014-0 l-O l .  

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

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

KommunchefThomas Johansson infonnerar i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 60, 2014-06-10 
Förbundsdirektör Rickard Johansson och T.f. räddningschefHans Ingberi, 
Missiv, 2014-02-18 
Ordförande för Räddningstjänsten östra Skaraborg Christer Winbäck, 
Tjänsteskrivelse, 2014-02-04 
Räddningstjänsten östra Skaraborg, Taxa 
Räddningstjänsten östra Skaraborg, Protokoll, 2014-01-30 
Sveriges Kommuner och Landsting, Infonnation, 2014-01-14 

Beslutet ska sändas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF § 96 Valärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

Det föreligger inga valärenden till dagens sammanträde. 

Sida 121 



Karlsborgs kommun 

KF § 97 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

Ordförande Lars Åke Carlsson (M) informerar om: 

Sida 122 

• Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för 
perioden 2015-2019. 

• Ordförande Lars Åke Carlsson har fått en inbjudan att närvara vid 
Skara stifts 1 OOO-års jubileum. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

r----.\ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2014-06-24 

KF § 98 Anmälan om inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har det inte anmälts några motioner. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 123 


