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Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Polisområdeschef Helena Trollläng infonnerar om polisens verksamhet. 
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KF § 86 Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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KF § 87 Nya medborgarförslag 

Inga nya medborgarf6rslag har inkommit till dagens sammanträde. 
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Kjell Sjölund (e) ställer frågor kring ett tidigare interpellationssvar om dialog 
mellan politisk ledning och chefstjänstemän samt personalfrågor till 
kommunstyrelsens ordförande (bil. 43). 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågorna (bil.44). 
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Interpellationer 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige befriar Staffan Rahm (S) från 

förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige befriar Joakim Karlsson (C) från 
förtroendeuppdragen som ledamot i socialnämnden och i 
kommunfullmäktige. 

Sida 117 

3. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens förslag att utse Johan Persson (M) till ny ledamot i 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

4. Kommunfullmäktige beslutar begära röstsammanräkning avseende 
avsägelserna i kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

Sammanfattning 
Staffan Rahm (S) har i skrivelse 2016-03-24 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Joakim Karlsson (C) har i skrivelse 2016-04-17 avsagt sig uppdragen som 
ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2016-03-15 beslutat föreslå 
Johan Persson (M) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Staffan Rahm, Skrivelse, 2016-03-24 
Joakim Karlsson, Skrivelse, 2016-04-17 

Beslutet ska sändas till 
Staffan Rahm 
J oakim Karlsson 
Johan Persson 
Länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 91 Ny budgetprocess 
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Kommunfullmäktiges beslut 
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Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ytterligare 
beredning. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har en process för framtagande av nästa års budget som i 
stort löper över hela kalenderåret. Önskemål finns om att försöka komprimera 
processen. 

För närvarande är budgetprocessen utformad så att budgetberedningen lägger 
det slutgiltiga förslaget till fullmäktige och då har möjligheten att kunna gå in 
och ändra i delar av nämndernas budgetförslag. Synpunkten har varit att 
nämnderna borde få ett större ansvar för egen budget och att 
budgetberedningen endast lämnar föreslag till nämndernas ramar. 

Ä ven att kommunens budget i princip bara är ettårig med en framräkning av 
kommande två år, är något som funnits förslag på att förändra och att få in en 
mer långsiktig plan. Detta är särskilt viktigt för kommunens investeringar. 

Kommunen har införskaffat ett kvalitet- och ledningssystem (Stratsys) där 
arbetet fortgår med att implementera detta i kommunens organisation. 

Principskiss över kommunens nuvarande budgetprocess: 

BUDGETPROCESSEN NUVARANDE 

KF Def Direktiv Beslut B- ovpl. 

NämnderiKS Prel. Direktiv Bu . avstämn, Bes!. Nämnd ud. Bu getbered. 

Förvaltning GrundbUlJgll1 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep okt Nov 

Förslaget gäller från och med processen för budget år 2017. För att förbättra, 
förenkla och senarelägga processen föreslås följande: 

• Preliminära direktiv i februari stryks. 

• Budgetavstämningsmötet i maj stryks. 

• Definitiva direktiv stryks. 

Utdragsbestyrkande 
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• Nämndernas budgetbeslut flyttas från september till december. 

• Budgetberedning ändras till ordfårandeberedning och flyttas från 
oktober till början juni. 

• Investeringsbudget tre år 

• Ramar och skattesats beslutas i oktober 

Principskiss ny budgetprocess: 

FÖRSLAG 

KF KF k 00 dO kf b I styr ort agar Ire IV o agen Investenngar R amar k attesats B o vp o 

Nämnder/KS Ordförandeber dnlng Ordförande ercd ning 2 Beslut Nämn~bu 

Förvaltning Riktlir er/direktiv Tjän stm förslag budget 

I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov 

Förslaget innebär att ordfårandeberedningen fåreslår ramar som sedan beslutas 
av kommunfullmäktige i oktober. Kommunfullmäktige i oktober beslutar 
också om skattesats, finansiering samt den övergripande delen i budget- och 
verksamhetsplanen. 

Utifrån dessa ramar får sedan fårvaltningarna arbeta fram sin egen budget- och 
verksamhetsplan som beslutas av nämnden i december. 
Nämndernas budget- och verksamhetsplaner lämnas sedan in till 
ekonomienheten får att sammanfogas till en gemensam budget- och 
verksamhetsplan. 

Ordfårandeberedningen lämnar fårslag till: 

• Driftbudget (nämndernas ramar) 

• Investeringsbudget (kommande år + två år) 

• Skattesats 

• Finansiering (lånehantering) 

• Resultatrnål 
• Riktade lönesatsningar (lönepott) 

• Medel får ofårutsedda händelser 

Till ordfårandeberedningen i juni ska respektive nämnd/fårvaltning tagit fram 
ett underlag bestående av: 

• Volymfårändringar (ökningar och minskningar) 

Dec 

d. 
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Justerandes sign 

If 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-04-25 

• Verksamhet som tillkommit och avvecklats 

• Äskningar om utökad ram 

• Investeringsplan för kommande år + två år 

Ordförandeberedning 2 lämnar slutgiltigt förslag kommunfullmäktige 

• Justeringar kan ske från första ordförandeberedningen om 
förutsättningarna har ändrats efter sommaren, exempelvis nya 
skatteprognoser, befolkningsprognoser eller nya statsbidrag. 

Styrkort 
Kommunfullmäktiges styrkort beslutas av fullmäktige och föreslås gälla 
mandatperioden. Nämndernas styrkort som utgår från fullmäktiges beslutas av 
respektive nämnd i samband med budgetbeslut för respektive år. 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med regeringens proposition om god ekonomisk hushållning 
(2003/04: 1 05) ska kommuner "för verksamheten ange mål och riktlinjer som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning". 

Nämndernas uppgift är att upprätta mål och riktlinjer i enlighet med 
ovanstående beslut samt att inarbeta dessa i sina styrkort i budget- och 
verksamhetsplanen. 

Riktlinj er/direktiv 
Ekonomienheten förser förvaltningarna med direktiv/riktlinjer för 
budgetarbetet kommande år under juni månad. 

Tidplan för budgetprocessen 2017 

• Maj/juni Ordförandeberedning (vecka 22) 

• Vecka 24 Riktlinjer/direktiv budget 2017 (utskick av ekonomienheten) 

• 27 juni KF: mål styrkort, investeringsplan, ägardirektiv bolag 

• September, Ordförandeberedning 2 

• 31 oktober KF: ramar 2017 skattesats, resultatrnål, finansiering samt b 
o vpl. 

• Vecka 50-51 Nämnd/KS beslut detalj budget, styrkort samt b o vpl. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S) och Bo Waller (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna: Återremittering för 
ytterligare beredning (bil.45). 

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

Omröstning begärs. 
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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 (bi1.46). 

Ajournering i tio minuter för inlämnande av skriftligt skäl till återremiss. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 69,2016-04-12 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-03-23 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 

Utdragsbcstyrkandc 
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KF § 92 Årsredovisning Avfallshantering Östra Skaraborg år 2015 

Dm 95.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2015. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har överlämnat den av 
direktionen godkända årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2015. 

Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
föreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 70,2016-04-12 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll, 2016-03-21 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 2015 
Revisionsberättelse för år 2015 

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

Beslutet ska sändas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 93 Redovisning av obesvarade motioner 

Ordförande infonnerar om obesvarade motioner (bilA?). 

I u Id·s b"""","" 
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KF § 94 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Ordförande infonnerar om obesvarade medborgarförslag (bi1.48). 

U td.ragsbestyrka nde 
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Sammanträdesdatum 

2016-04-25 
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• Beslut från Hjo kommunfullmäktige om Revidering av avtal om 
samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd. 

• Skrivelse från kommunens lekmannarevisorer om Granskning av 
ansvarsutövande. 

• Mejl från Karlsborgs kommun sänds alltid tillledamötenas 
karlsborg.se adresser. 

• Kommunstyrelsen, bam- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har nu öppna sammanträden. 
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Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 

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

Stefan Hallberg (SD): 

• Invandringens kostnader och intäkter/bidrag i Karlsborgs kommun 
(bi1.49). 

• Mobilförbud i skolan (bil.SO). 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdrag bestyrkande 


