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Godkännande av dagordning 

Sida 83 

Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att punkten, 
Revisionsberättelse för år 2015, frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
övriga nämnder och förtroendevalda, läggs till dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 62 Information 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Nya kommunchefen Kjell-Åke Berglund presenterar sig. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Årsredovisning år 2015. 

Utdragsbeslyrkandc 



Karlsborgs kommun 

KF§63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2016-03-29 

Allmänhetens frågestund 

Dennis Imgård frågar om (bil.30): 

• Eventuell utbyggnad av Hotell Wettern. 

• Hur problemen kring en ökad mängd asylsökande ska lösas. 

Peter Lindroth (S) besvarar frågorna (bil. 3 l ). 

Sida 85 

Linnea Hjerpe frågar om inte staten ska ta sitt ansvar och ersätta Karlsborgs 
kommun för de för de föroreningar militären orsakat i samband med 
fordonstvätt (bil.32). 

Peter Lindroth (S) besvarar frågorna (bil.33). 
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KF § 64 Nya medborgarförslag 

Inga nya medborgarförslag har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkandc 
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Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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KF§67 Anmälan om nyvalda och avsägelse av uppdrag 

Dm 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar att Anders Gunnarsson (M) är utsedd till 

ny ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige noterar att Mats Mellblom (C) är utsedd till ny 
ledamot i kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige noterar att Rolf Andersson (M) är utsedd till ny 
ersättare i kommunfullmäktige. 

4. Kommunfullmäktige noterar att Berit Ekstedt-Gustafsson (C) är utsedd 
till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

5. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas 
förslag att utse Peter Kornestedt (S) till ny ersättare för 
byggnadsnämndens ordförande och l:e vice ordförande i 
byggnadsnämndens arbetsutskott. 

6. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Centerpartiets förslag att 
utse Jarl Karlsson (C) till ersättare för 2:e vice ordförande i 
byggnadsnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har utsett Anders Gunnarsson (M) och Mats Mellblom (C) till 
nya ledamöter i kommunfullmäktige, samt Rolf Andersson (M) och Berit 
Ekstedt-Gustafsson (C) till nya ersättare i kommunfullmäktige. 

Peter Kornestedt (S) har utsetts till ny ersättare för byggnadsnämndens 
ordförande och l:e vice ordförande i byggnadsnämndens arbetsutskott och Jarl 
Karlssson (C) har utsetts till ersättare för 2:e vice ordförande i 
byggnadsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen, Beslut, 2016-03-17 
Byggnadsnämnden, Beslut, 2016-01-21 

Beslutet ska sändas till 
Anders Gunnarsson 
Mats Mellblom 
Rolf Andersson 
Berit Ekstedt-Gustafsson 
Peter Kornestedt 
J arl Karlsson 

Utdragsbcstyrkande 
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KF § 68 Revisionsberättelse för år 2015, frågan om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och fOrtroendevalda 

Dm 54.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 (bil. 34 ). 

Sammanfattning 
Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2015 fOreslagit att 
kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

Revisionen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 
2015. 

F örtroenderevisor Gunnar Hagman (L) informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förtroenderevisionen, Revisionsberättelse för år 2015,2016-03-22 
Deloitte, Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2015 

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 
Deloitte 
Samtliga nämnder 

et) 
Utdragsbestyrkande 
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KF § 69 Årsredovisning år 2015 

Dm 54.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat fårslag till årsredovisning 

2015 (bi1.35). 

2. Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som bolagen i 
Vabergskoncernen bedrivit under år 2015 har varit fårenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utfårts inom ramen får de 
kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat fårslag till årsredovisning 
innehållande nämndernas/styrelsers verksamhetsberättelser, resultat- och 
balansräkning får kommunkoncernen. 

Karlsborgs kommun redovisar får år 2015 ett positivt resultat om 9,9 mnkr, 
fåregående år 14,4 mnkr. Resultatet 2015 motsvarade 3,0 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, att jämföras med resultatmålet enligt 
kommunfullmäktiges styrkort som är 2,0 %. 

I resultatet ingår flera obudgeterade poster avengångskaraktär: återbetalning 
av premier från AFA-fårsäkring 2,9 mnkr, tillfälligt statsbidrag får 
mottagande av flyktingar 1,5 mnkr (1/13 av 19,4 mnkr, resterande 2016) samt 
avvecklingskostnader får personal -2,1 mnkr. 

Resultatet bortsett från dessa engångsposter (7,6 mnkr) ligger på samma nivå 
som förra årets resultat rensat från större obudgeterade poster och ligger även 
då över budgeterat resultat. 

De mest positiva fårändringen är att verksamheterna totalt uppvisar är ett 
positivt resultat på drygt en miljon kronor. 

Måluppfyllelsen i kommunens styrkortsmodell har fårsämrats jämfårt med 
fåregående, många vakanta tjänster är en delfårklaring. 

Kommunkoncernen, kommunen och de kommunala bolagen, redovisar ett 
positivt resultat om 17,3 mnkr (15,3 mnkr). 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 50, 2016-03-15 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-24 

Uldragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Ekonomienheten, Årsredovisning 2015 

Justerandes sign 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
De kommunala bolagen 

l«t 
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KF § 70 Internkontroll år 2015 

Dnr 72.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad internkontroll för år 2015 (bi1.36). 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder och styrelser har i enlighet med fastställd tidplan inkommit 
med internkontrollrapporter. 

Rapporterna avseende 2015 visar att några av kontrollrnomenten hade brister. 
De flesta anmärkningarna får dock ses som ringa. Nivån ligger på samma nivå, 
eller något bättre, som närmast föregående år. 

Vid kontering av fakturor har det förekommit konteringar på fel slag och 
avsaknad av ändamål i några fall. 

Enligt stickprov har de flesta inköpen, då avtal finns, utförts enligt tecknade 
avtal. Det finns dock brister i användandet av rekvisition vid inköp då avtal 
inte är tecknade, i några fall. 

Brister av kontroll av delegationshanteringen har noterats. 

Att enbart behöriga beställare utfört inköpen finns det inte något 
tillfredställande kontrollsystem för. 

De brister som påvisats kommer enligt rapporterna att bli åtgärdade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen har en tillfredställande 
internkontroll men behov finns att förbättra rutiner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 51,2016-03-15 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-24 
Ekonomienheten, Internkontro1l2015 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 71 Överföring av investeringsmedel 

Dm 66.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till överföring av 
investeringsmedel från investeringsbudget 2015 till investeringsbudget 2016. 

Sammanfattning 
Kommunens nämnder har inkommit med ansökningar om att få föra över del 
av investeringsanslag som beviljats under 2015 men som inte blivit avslutade 
under året. 

Nedan följer en sammanställning över ansökta överföringar: 

Nämnd Benämning Start 
år 

Kommunstyrelse Uppgradering extern webb 2015 
Kommunstyrelse Ny grafisk profil 2015 
Kommunstyrelse Åsen ombyggnad av gator 2015 
Kommunstyrelse Utbyte centrifug reningsverket 2015 
Kommunstyrelse Byte styrsystem pumpstationer 2015 
Kommunstyrelse Renovering vattentornet 2014 
Kultur- o fritidsnärrmd Aktivt landskap 2013 
Kultur- o fritidsnärrmd Friluftsliv 2015 
Barn o utbild. närrmd F örskolan Kvarnbäcken 2012 
Barn outbild. närrmd Förskolan Myran 2015 
Barn o utbild. närrmd Förskolan Kompassen 2015 
Barn outbild. närrmd Strandskolan 2015 
Socialnärrmd Digitala trygghets larm 2015 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 52,2016-03-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 55,2016-03-01 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-22 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

Utdmgsbe! lyrkande 

Ursprungs 
belopp 

100 
200 
800 
700 
500 

3500 
250 

75 
37 
90 
90 

120 
250 

Summa 
(tkr) 

Överfö ring 
till 2016 

100 
198 
405 
700 
441 

3500 
60 
62 
22 
53 
10 
34 

250 

5835 
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KF § 72 Ansökan om kommunal borgen under byggtiden lör 
Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening 

Dnr 110.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ingå borgen 
får Vikaskogarna Fiber ekonomiska fårening får byggkreditiv i bank om 2,7 
miljoner kronor. Borgensfårbindelsen gäller under byggtiden fram till 2017-
06-30 under fårutsättning att fåreningens sökta bidrag från Länsstyrelsen blir 
beviljat. 

Sammanfattning 
Utbyggnaden av fiberbaserad IT -infrastruktur är kostnadskrävande. 
Kreditgivare kräver oftast säkerheter får att låna ut pengar till projektet. 
Säkerheter som kan vara svåra får projektägama att få fram. Mot denna 
bakgrund bör Karlsborgs kommun erbjuda kommunal borgen till 
projektägama får att underlätta utbyggnaden av fibernät i kommunen. Sådan 
borgen kan ges till ekonomisk fårening eller annan sammanslutning av 
medborgare och fåretagare som verkar på plats i kommunen där utbyggnad av 
bredband inte är aktuell av kommersiella aktörer på marknaden. 

Vikaskogarna Fiber ekonomiska fårening, har i en skrivelse 2016-03-10 
ansökt om borgen får ett byggnadskreditiv under byggtiden 

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

Notering 
På grund av jäv deltar inte Kjell Sjölund (C) i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 69, 2016-03-29 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse 
Vikaskogarna Fiber ekonomisk fårening, Skrivelse 

Beslutet ska sändas till 
Vikaskogarna Fiber ekonomisk fårening 

OJ 
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KF § 73 Köp av fastigheten Gästis 7 

Dnr 111.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 96 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna AB Karlsborgsbostäders anhållan om 
förvärv av fastigheten Karlsborg Gästis 7. 

Sammanfattning 
AB Karlsborgsbostäder har inkommit med anmälan avseende inköp av 
fastigheten Karlsborg Gästis 7 till AB Vaberget. 

AB Karlsborgsbostäder önskar att AB Vaberget behandlar frågan enligt de 
gemensamma generella ägardirektiven. I direktiven anges att ''frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt" skall anmälas till ägaren 
som sedan har att göra en bedömning av om ärendet är förenligt med gällande 
ägardirektiv. 

AB Vaberget har vid behandling av ärendet gjort bedömningen att frågan ska 
avgöras av kommunfullmäktige samt föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner AB Karlsborgsbostäders anhållan om förvärv av fastigheten 
Karlsborg Gästis 7. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 70,2016-03-29 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-03-22 

Beslutet ska sändas till 
AB Karlsborgsbostäder 
AB Vaberget 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 74 Revidering av Barnens rättigheter i Karlsborgs kommun
Handlingsplan för FN:s barnkonvention 

Dnr 286.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringen av Barnens rättigheter i 
Karlsborgs kommun - Handlingsplan för FN:s barnkonvention, att gälla från 
2016-04-01-2018-12-31 (bi1.37). 

Sammanfattning 
I kommunerna fattas en övervägande majoritet av de beslut som påverkar 
barnets livsvillkor, såsom frågor om skola, barnomsorg, fritid, kultur samt 
vilket stöd som erbjuds till barn i utsatta situationer. Som huvudsaklig metod 
föreslås kommunala handlingsplaner för arbetet med barnkonventionen. 

Barnens rättigheter i Karlsborg - handlingsplan för FN:s barnkonvention har 
reviderats och varit ute på remiss. Remissvar har inkommit från Rädda 
Barnens lokalförening i Karlsborg, Liberalerna, Kristdemokraterna, Elevrådet 
Carl Johanskolan och barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsgruppen för barnkonventionen konstaterar att flertalet synpunkter redan 
finns med i handlingsplanen eller inte har med själva handlingsplanen att göra. 

Det finns en synpunkt från Elevrådet på Carl Johanskolan om att 
grundskolerådet bör genomföras två gånger per år istället för föreslagna en 
gång per år. 

Vid samtal mellan arbetsgruppen för barnkonventionen och Kajsa Eriksson 
Larsson, barn- och utbildningschef, framför Kajsa Eriksson Larsson att hon 
hellre ser en tätare kontakt mellan henne och elevråden 

Förslaget är att handlingsplanen godkänns som den var innan den gick ut på 
remiss. 

Förslag på sammanträdet 
Björn Rubenson (KD) och Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens 
f6rslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 53,2016-03-15 
Förvaltningssekreterare Fredrika Hermansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2015-10-28 
Barnkonventionsgruppen, Remissvar 
Barnkonventionsgruppen, Förslag till Handlingsplan 
Barnkonventionsgruppen, Antagen Handlingsplan 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 75 Höjning av avgifter på Molidens sim- och idrottsanläggning 

Dnr 75.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för ytterligare 
beredning. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har som andra förvaltningar fått uppdraget att 
se över möjligheterna att minska kostnader eller öka intäkter i verksamheten 
motsvarande l %. 

Priserna i Molidens sim- och idrottsanläggning har inte höjts sedan år 2011. 
I relation till jämförbara anläggningar är Karlsborgs prisbild låg. Årligen 
genomförs omfattande underhåll och löpande renoveringar som gör att 
anläggningen är populär och har ett högt anseende. Detta tillsammans med de 
generella kostnads- och löneökningarna motiverar en mindre höjning av bad
och träningsavgiften. 

Förvaltningens förslag till höjning gäller badavgifter samt spinning och 
engångsavgifter för styrketräning. Som prisexempel föreslås en höjning av 
engångsavgiften för vuxenbad från 40 kr till 45 kr och för barn från 5 till 10 
kr. Förslaget ger en beräknad intäktsökning på 96000 kr på helåret. 

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

Catarina Davidsson (C) begär ajournering kl. 19.50-20.00. 

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna: Återremittering för 
ytterligare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar sammanträdet om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst innebär ja till att ärendet ska 
avgöras idag och en nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras för 
ytterligare beredning. 

Med 16 ja-röster mot 15 nej-röster finner ordförande att ärendet ska 
återremitteras för ytterligare beredning (bil.38). 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2016-03-29 

Kommunstyrelsen, Protokoll § 54,2016-03-15 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2016-01-26 

Sida 10 
O 

Verksamhets ansvarig Monica Staudinger, Tjänsteskrivelse, 2016-01-07 

Justerandes sign 

Beslutet ska sändas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdragsbcslyrkande 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Karlsborgs kommun Sida 10 
1 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-03-29 

KF § 76 Avgifter vid Haganäsets särskilda boende 

Dm 76.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden rätt att ta ut avgifter 
motsvarande faktisk kostnad för fönsterputs och slutstädning vid Haganäsets 
särskilda boende. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-02-26 godkändes 
avgifter för fönsterputs och slutstäd på Haganäsets äldreboende, fönsterputs 
50 kronor per lägenhet och slutstäd 344 kronor exklusive moms enligt 
socialförvaltningens förslag. Vad man inte räknade med då var 
kostnadsutvecklingen från avtals leverantör. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 55,2016-03-15 
Socialnämndens arbetsutskott, Beslut, 2015-12-09 
Avgiftshandläggare Evalena Niklasson, Tjänsteskrivelse, 2015-12-01 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 10 

Justerandes sign 

It 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-03-29 

KF § 77 Taxor rör folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 

Dnr 71.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

2 

Kommunfullmäktige beslutar antar de föreslagna taxorna rörande detaljhandel 
och servering av folköl, detaljhandel för tobaksvaror och handel med vissa 
receptfria läkemedel. Taxorna är gemensamma för de samarbetskommuner 
som ingår i överenskommelsen KAS, kommungemensam 
alkoholhandläggning i Skaraborg (bil.39). 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt alkohol- och tobakslagen rätt att ta ut en avgift för sin 
tillsyn enligt dessa lagar. I lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
anges också att kommunen har rätt att ta ut avgift för sin kontroll enligt denna 
lag. 

Tillståndsenhetens drift ska inte belasta skattebetalarna och vara 
självfinansierat genom de avgifter som tas ut av näringsidkare som bedriver 
näringsverksamhet i anslutning till ovan nämnda lagrum. 

Tillståndsenheten har sett över och reviderat taxorna för att på ett mer korrekt 
sätt bidra till självfinansieringen av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 56,2016-03-15 
Tillståndshandläggare KAS Anders Ferrer, Tjänsteskrivelse, 2016-02-23 
KAS, Förslag till avgifter 
Socialnämnden, Förslag, 2016-03-02 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 
Tillståndsenheten KAS 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 

Justerandes sign 

le 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

KF § 78 Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015 

Dm 95.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
direktionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2015. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 2015. 

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
föreslår kommunfullmäktige att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

Notering 
På grund av jäv deltar inte Kjell Sjölund (C), Peter Lindroth (S), Anna Bruzell 
(S) och Catarina Davidsson (C) i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 57,2016-03-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2016-03-
07 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Arsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Utdral!,Sbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 

Justerandes sign 

ft 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2016-03-29 

KF § 79 Redovisning av partistöd 

Dnr 42.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningarna som de 

angivna partierna har inlämnat. 

4 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av 2016 års partistöd sker 
i april månad till de partierna som har lämnat godkänd redovisning 
avseende år 2015 (2015-01-01 - 2015-12-31). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde 2014-10-28, Regler för 
kommunalt partistöd i Karlsborgs kommun, att gälla från och med 2015-01-
01. 

Av reglerna framgår att det lokala partistödet i Karlsborgs kommun utgår till 
partier som är en juridisk person, det vill säga, registrerad lokal partiförening. 
I reglerna anges också att mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning med bifogad granskningsrapport, som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i kommunallagen, nämligen att stärka 
partiernas ställning i den kommunala demokratin (KL 2 kap. 9 § första 
stycket). 

De partier i representerade i kommunfullmäktige som inlämnat begäran om 
partistöd enligt ovanstående är: 

• Moderaterna Karlsborg 

• Socialdemokraterna Karlsborg 

• Centerpartiet Karlsborg 

• Liberalerna Karlsborg 

• Kristdemokraterna Karlsborg 

• Miljöpartiet Karlsborg 

• Sverigedemokraterna Karlsborg 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidium, Tjänsteskrivelse, 2016-03-21 

Beslutet ska sändas till 
De i kommunfullmäktige representerade partierna 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 10 

Justerandes sign 

(i 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

KF § 80 Avsägelse av uppdraget som l:e vice ordrörande i barn- och 
utbildningsnämnden 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

5 

Kommunfullmäktige beslutar befria Johan Toftling (S) från uppdraget som l:e 
vice ordförande i bam- och utbildningsnämnden och noterar att Johan Toftling 
kvarstår som ledamot, att gälla från 2016-04-01. 

Sammanfattning 
Johan Toftling (S) har i skrivelse från 2016-03-29 avsagt sig uppdraget som 
l:e vice ordförande i bam- och utbildningsnämnden men önskar kvarstå som 
ledamot, att gälla från 2016-04-01. 

Beslutsunderlag 
Johan Toftling, Skrivelse, 2016-03-29 

Beslutet ska sändas till 
Johan Toftling 
Bam- och utbildningsnämnden 

Utdragsbeslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

Sida 10 
6 

KF § 81 Val av ny l:e vice ordiörande i barn- och utbildningsnämnden 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas förslag att 
utse Britt Blom (M) till ny l:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
från 2016-04-01 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har i skrivelse föreslagit Britt Blom (M) till ny l:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Valet föreslås gälla från 2016-04-01 och tills vidare. 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraterna, Skrivelse 

Beslutet ska sändas till 
Britt Blom 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF § 82 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-03-29 

Inga meddelanden har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

IG 

Sida 10 
7 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sida 10 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-03-29 

KF § 83 Anmälan om inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

8 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 

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

Stig Palmqvist (L), Björn Rubenson (KD), Catarina Davidsson (C): 

• Ersättares rätt/möjlighet att delta i arbetsutskottens sammanträden 
(bi1.40). 

• Information i samband med budgetberedningens arbete (bil.41). 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

ej) 
Utdragsbestyrkande 


