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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

KF § 65 Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
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Sida 80 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 81 

J uSlcrandcs i n 

KF § 66 Information 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) och kommunchefThomas 
Johansson informerar om Karlsborgs kommuns samverkan med kommuner 
och andra organisationer. 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

KF § 67 Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har lämnats till dagens sammanträde. 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

KF § 68 Nya medborgarförslag 

Dm 44.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 83 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nya medborgarförslag överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Nils- Olof Fagerström har lämnat ett förslag om en iläggningsplats för 
fritidsbåtar i Kyrksjön i Mölltorp (bil.48). 

Tina Kjellgren har lämnat ett förslag om bygga en lyft vid vattnet där 
funktionshindrade kan lyftas upp och därmed lyftas över i en båt (bil.49). 

Sofia Kämpe har lämnat ett förslag om att Karlsborgs kommun i samarbete 
med landsbygdens organisationer ska ta fram en tillväxtplan för de gröna 
näringarna i kommunen (bil.50). 

Arne Barthelson har lämnat förslag om: 

• Skapa PR för den nya cykelbanan mellan Mölltorp och Karlsborgs 
tätort inför turistsäsongen (bil.51). 

• Visa, med hjälp av föreningslivets aktivister, cyklandet som någon 
form av tävling (bil.52). 

Leif Persson har lämnat förslag om: 

• Renovering av bryggan i Sätra i Viken (bil.53). 

• Tilläggstavlor vid hastighetsbegränsningsskyltar på Parkvägen (bil.54). 

• Förändring av orienteringstavla söder om Hanken (bil.55). 

Beslutsunderlag 
Nils- OlofFagerström, Medborgarförslag, 2015-04-13 
Tina Kjellgren, Medborgarförslag, 2015-04-23 
Sofia Kämpe, Medborgarförslag, 2015-04-23 
Arne Barthelson, Medborgarförslag, 2015-04-23 
Leif Persson, Medborgarförslag, 2015-04-24 

Beslutet ska sändas till 
Nils- OlofFagerström 
Tina Kjellgren 
Sofia Kämpe 
Arne Barthelson 
Leif Persson 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF § 69 Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

Inga frågor har lämnats till dagens sammanträde. 
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Karlsborgs kommun 

KF § 70 Interpellationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

I~ 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

KF § 71 Anmälan om nyvalda och avsägelse av uppdrag 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 86 

Kommunfullmäktige beslutar befria Barbro Björklund (KO) från uppdraget 
som ersättare i bam- och utbildningsnämnden från och med 2015-06-30. 

Sammanfattning 
Barbro Björklund (KO) har i skrivelse 2015-04-20, avsagt sig uppdraget som 
ersättare i bam- och utbildningsnämnden från och med 2015-06-30 (bi1.56). 

Beslutsunderlag 
Barbro Björklund, Skrivelse, 2015-04-20 

Beslutet ska sändas till 
Barbro Björklund 
Bam- och utbildningsnämnden 

I Utdmg ""t "lot",,, 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Sida 87 

KF § 72 Revisionsberättelse rör år 2014. Frågan om ansvarsfrihet rör 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda 
rörtroendevalda inklusive lekmannarevisionens 
revisionsberättelse ror år 2014 och PwC:s Granskning av 
årsredovisning 2014 

Dm 50.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 (bi1.57). 

Sammanfattning 
Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2014 föreslagit att 
kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Revisionen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 
2014. 

Beslutsunderlag 
Förtroenderevisionen, Revisionsberättelse för år 2014,2015-03-19 
PWC, Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2014 

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

Beslutet ska sändas till 
Revisorerna 
PWC 
Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Sida 88 

KF § 73 Årsredovisning Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg år 
2014 

Dnr 70.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Samordningsförbundet 
SkövdeHjoTiBorg ansvarsfrihet för år 2014. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg har lämnat sin 
årsredovisning och revisionen har lämnat en revisionsberättelse där de 
tillstyrker att samordningsförbundens årsredovisning godkänns för år 2014. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Förslag, 2015-04-08 § 56 
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg, Årsredovisning, 2015-02-23 
Revisionsberättelse för år 2014 

Beslutet ska sändas till 
Samordningsförbundet SkövdeH joTiBorg 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

KF § 74 Svar på motion om att Utöka budgetberedningen 

Dnr 349.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 89 

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till Peter Lindroths (S) svar, att 
avslå motionen (bi1.58). 

Sammanfattning 
Berith Bohren (V) och Urban Eklöf (V) har inkommit med en motion om att 
utöka budgetberedningen. 

Enligt grundlagen är vår demokrati representativ. Genom allmänna val utses 
ledamöter i kommunfullmäktige. Beroende på hur många mandat/ledamöter 
man har i fullmäktige fördelas sedan mandaten i nämnder och styrelser. Detta 
innebär att partier som inte har mer än något/några mandat i fullmäktige inte 
medges platser i nämnder och styrelser. Genom samverkan partier emellan kan 
man ändra på det förhållandet. 

I styrelser och nämnder finns möjlighet att inrätta så kallade insynsplatser för 
de partier som inte har någon plats av "egen kraft". Det finns även möjlighet 
att införa öppna nämndsammanträden vilket ger allmänheten möjlighet att 
närvara på sammanträden. 

Den politiska majoriteten har det fulla ansvaret för att framlägga förslag till 
beslut. I budgetarbetet i Karlsborgs kommun sker en beredning med 
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det ger även oppositionen 
möjlighet vara med under beredningsfasen. 

Att ytterligare utöka budgetberedningen innebär att man frångår den 
grundläggande principen om representativ demokrati. Det kan vara en bra 
modell i lägen då ekonomin är särskilt ansträngd. Så är dock inte förhållandet i 
Karlsborgs kommun och därmed faller det kanske tyngsta argumentet för en 
utökad beredningsgrupp. 

Vad gäller extra platser i kommunstyrelsen för de partier som av väljarna inte 
har getts mandatet att vara med där kan det under vissa förhållanden finnas 
anledning att erbjuda det. Styrelsen riskerar då att bli relativt stor eftersom de 
som är ersättare redan har möjlighet att närvara vid sammanträdena. 

Förslag på sammanträdet 
Berith Bohren (V), Björn Rubenson (KD), Stig Palmqvist (FP), Stefan 
Hallberg (SD) och Kjell Sjölund (C): Bifall till första att-satsen i motionen. 

Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Sida 90 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth 
(S) mot Berith Bohren (V), Björn Rubenson (KD), Stig Palmqvist (FP), Stefan 
Hallberg (SD) och Kjell Sjölunds (C) förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Mötet är överens om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens förslag och 
att en nej-röst betyder ja till Berith Bohn5n (V), Björn Rubenson (KD), Stig 
Palmqvist (FP), Stefan Hallberg (S D) och Kjell Sjölunds (C) förslag. 

Med 16 ja-röster mot 15 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag (bi1.59). 

Reservation 
Berith Bohren (V), Björn Rubenson (KD), Stig Palmqvist (FP), Stefan 
Hallberg (S D) och Kjell Sjölund (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Förslag, 2015-04-08 § 57 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Skrivelse, 2015-03-24 
Berith Bohren (V) och Urban Eklöf(V), Motion, 2014-12-23 

Beslutet ska sändas till 
Berith Bohren 
Urban Eklöf 

I ~ 
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Karlsborgs kommun SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

Sida 91 

KF § 75 Svar på motion om Fördelning av ordrörandeposter 

Dnr 350.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till Peter Lindroths (S) svar, att 
motionen anses besvarad (bi1.60). 

Sammanfattning 
Berith Bohren (V) och Urban Eklöf (V) har inkommit med en motion om 
fördelning av ordförandeposter. 

Motionärerna ifrågasätter lämpligheten i att en person innehar mer än ett 
ordförandeuppdrag i kommunens egna politiska organisation. Man pekar på 
maktkoncentration samt att risken för jäv ökar. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) anser i sitt svar att frågan 
om maktkoncentration kan diskuteras och hänvisar också till partiernas 
bedömningar i samband med nomineringarna till dessa poster. 

Peter Lindroth betvivlar också i sitt svar att risken för jäv skulle kunna uppstå 
då kommunfullmäktiges ordförande inte kan delta i debatter och driva frågor. 

Förslag på sammanträdet 
Berith Bohren (V), Kjell Sjölund (C), Inger Larsson (FP), Catarina Davidsson 
(C) och Björn Rubenson (KD): Bifall till motionen. 

Peter Lindroth (S) och Gunnar Ekfeldt (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth 
(S) och Gunnar Ekfeldt (S) mot Berith Bohren (V), Kjell Sjölund (C), Inger 
Larsson (FP), Catarina Davidsson (C) och Björn Rubensons (KD) förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Mötet är överens om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens förslag och 
att en nej-röst betyder ja till Berith Bohren (V), Kjell Sjölund (C), Inger 
Larsson (FP), Catarina Davidsson (C) och Björn Rubensons (KD) förslag. 

Med 16 ja-röster mot 15 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag (bi1.61). 

Utdrags bestyrkande 



Karlsborgs kommun 

Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

Sida 92 

Berith Bohren (V), Kjell Sjölund (C), Inger Larsson (FP), Catarina Davidsson 
(C) och Björn Rubenson (KD) reserverar sig till fönnån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Förslag, 2015-04-27 § 58 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Skrivelse, 2015-03-24 
Berith Bohren (V) och Urban Eklöf(V), Motion, 2014-12-23 

Beslutet ska sändas till 
Berith Bohren 
Urban Eklöf 

Utdragsbeslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Sida 93 

KF § 76 Svar på motion om Rationalisering av den politiska 
organisationen 

Dnr 52.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till Peter Lindroths (S) svar, att 
avslå motionen (bi1.62). 

Sammanfattning 
Stefan Hallberg (SD) har inkommit med en motion om att rationalisera den 
politiska organisationen i syfte att minska kommunens kostnader. 

Peter Lindroth (S) svarar att i Karlsborgs kommun fastställs den politiska 
organisationen samt regler fOr arvoden och ersättningar i god tid före en 
mandatperiods början. Motivet är att de som kommer att inneha 
förtroendeposter ska ha kännedom om fOrutsättningama innan man blir vald. 

En1igt kommunallagen (5 kap, § 3) kan inte antalet ledamöter ändras under 
pågående mandatperiod. Däremot kan beslut om att ändra antalet ledamöter 
inför nästa mandatperiod fattas närsomhelst under nuvarande mandatperiod, 
dock senast under februari 2018. 

Vill man som parti eller enskild ledamot bidra till att minska kostnaden för 
den politiska verksamheten finns möjligheten att avstå från arvoden. 

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

Reservation 
Stefan Hallberg (SD) reserverar sig till förmån till eget förslag (bi1.63). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Förslag, 2015-04-27 § 59 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Skrivelse, 2015-03-24 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2015-02-23 

Uldragsbe:ilyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Sida 94 

KF § 77 Svar på motion om Utbildning i jämställdhet och feminism 

Dnr 348.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till Peter Lindroths (S) svar, att 
avslå motionen (bi1.64). 

Sammanfattning 
Berith Bohren (V) och Urban Eklöf (V) har inkommit med en motion om 
utbildning i jämställdhet och feminism. 

Motionen tar upp ett antal angelägna ämnen: jämställdhet, feminism och 
demokrati utifrån kvinnors perspektiv, frågor som är viktiga även utifrån 
männens perspektiv. 

Peter Lindroth (S) svarar att en hel del har hänt i Karlsborgs kommun när det 
gäller fördelningen av politiska uppdrag. Könsfördelningen i 
kommunfullmäktige, nämnder och styrelser en helt annan än tidigare. Det som 
fortfarande är en stor brist är kvinnorepresentationen i de kommunala bolagen. 
Kommunfullmäktige kan/ska dock inte styra över partiernas 
nomineringsarbete. 

I de frågor som motionärerna tar upp bär de enskilda partierna på ett stort 
ansvar. Peter Lindroth (S) skriver att han utgår ifrån att de politiska partierna 
tar sitt ansvar och ser till att deras förtroendevalda, utöver all annan intern 
utbildning, även utbildas inom områdena jämställdhet och feminism. Att bilda 
en parlamentarisk grupp som ska planera och ta fram ett 
utbildningskoncept/plan som ska genomföras i god tid före nästa val borde 
därmed inte vara nödvändigt 

Förslag på sammanträdet 
Berith Bohren (V) och Björn Rubenson (KD): Bifall till motionen. 

Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth 
(S) mot Berith Bohrens (V) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Berith Bohren (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Förslag, 2015-04-27 § 60 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m u nfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Sida 95 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Skrivelse, 2015-03-24 
Berith Bohren (V) och Urban Eklöf(V), Motion, 2014-12-23 

Beslutet ska sändas till 
Berith Bohren 
Urban Eklöf 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 96 

Juslcl'and~ sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 

2015-04-27 

KF § 78 Val av lekmannarevisor rör Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg ror tiden 2015-04-27 - 2018-12-31 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse nedanstående revisor till Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg för tiden 2015-04-27 - 2018-12-31: 

Revisor 
Åke Karlsson (S) 
Tallstigen 11 
546 33 KARLS BORG 

Beslutet ska sändas till 
Åke Karlsson 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

UtdragsbestYl'kande 
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Karlsborgs kommun 

KF § 79 Valärenden 

Dnr 77.2015 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m u nfullm äktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna informationen (bi1.65). 

Sammanfattning 

Sida 97 

Förtroenderevisionen redogör i skrivelse förändringar i val av revisorer till 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt val 
till vakanta platser i Karlsborgs Turism AB, bam- och utbildningsnämnden 
och byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förtroenderevisionen, Skrivelse 

Beslutet ska sändas till 
Förtroenderevisionen 

I~ 



Karlsborgs kommun 

KF § 80 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

Sida 98 

Ordförande Stig Carlsson (S) meddelar att fotografering av 
kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter även kommer att genomföras vid 
maj månads kommunfullmäktige. 

I u",",,,,,,,,,""." 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

KF § 81 Redovisning av obesvarade motioner 

Sida 99 

Kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson (S) meddelar att nedanstående 
motioner för närvarande är obesvarade: 

• Lönesättning inom vissa yrkeskategorier i Karlsborgs kommun, KF 
2015-03-30 (bereds av KS). 

• Upprustning av stränder i Karlsborgs tätort, KF 2015-03-30 (bereds av 
KS). 

• Gång- och cykelväg till Forsvik, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Studieresa till Auschwitz för elever i årskurs 9, KF 2015-03-30 (bereds 
av KS). 

• Gång- och cykelväg mellan Mölltorp och Hjo, KF 2015-03-30 (bereds 
av KS). 

• Miljön runt Hotell Wettem, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Karlsborgsbanan, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Kommunens gator och yttre miljöer, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Tillgången på offentliga toaletter, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Fördjupad översiktsplan infrastruktur, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Aterreglera lokalvården, KF 2015-02-23 (bereds av KS). 

• Giftfri kommun, KF 2015-02-23 (bereds av KS). 

• Livsmedelsupphandling, KF 2015-02-23 (bereds av KS). 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2015-04-27 

KF § 82 Redovisning av obesvarade medborgan6rslag 

Sida 100 

Kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson (S) meddelar att nedanstående 
medborgarförslag för närvarande är obesvarade: 

• Upprensning av Coca-Colabäcken, KF 2015-03-30 (bereds av KS). 

• Avstängning av utfart på Kanalholmen, KF 2015-03-30 (bereds av 
KS). 

• Städning av grönområde vid återvinningsstationen, KF 2015-03-30 
(bereds av KS). 

• Enkelrikta trafiken vid Rödesunds torg, KF 2015-03-30 (bereds av 
KS). 

• Renovering av de allmänna anslagstavlorna, KF 2015-02-23 (bereds av 
KS). 

• Plantering av ny Ornäsbjörk, KF 2015-02-23 (bereds av KS). 

• Trafiksäkerheten vid Hamnen i Mölltorp, KF 2015-02-23 (bereds av 
KS). 

• Anlägga en hundrastgård i Norra skogen, KF 2014-12-16 (bereds av 
KS). 

• Förlägg ett kanothus för SOK Träffs kanotsektion på Kanalholmen, KF 
2014-11-25 (bereds av KFN). 

• Tennisbana på Moliden, KF 2014-09-23 (bereds av KFN). 

• Mat producerat på ett etiskt och hälsosamt sätt, KF 2014-06-24 (bereds 
av KS). 

• Vision 2020, SOK Träff, KF 2014-06-24 (bereds av KFN). 

• Utsmyckning av rondellerna i Karlsborg, KF 2014-03-25 (bereds av 
KFN). 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 101 

Ju lCl,lOdes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 

2015-04-27 

KF § 83 Anmälan om inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 
Ordförande Stig Carlsson (S) anmäler följande motioner som inkommit till 
kansliet: 

Stefan Hallberg (SD) 

• Båttvätt för fritidsbåtar i Vättern (bi1.66). 

• Infartsskylt vid Göta kanal (bi1.67). 

• Införande av "klassmorfarsystem" i Karlsborgs skolor (bi1.68). 

Jan Yngve Johansson (SD) 

• Införande av "Skolk-SM S i Karlsborgs skolor (bi1.69). 

Beslutet ska sändas till 
Stefan Hallberg 
Jan Yngve Johansson 

Uldmgsbcslyrkande 
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