
Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-09-26 

Sida 

Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 26 september 2016, kl. 18.30-20.30 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Enligt förteckning (bil. 74) 

Kjell-Åke Berglund, kommunchef 
Eva Hoving Eklund, sekreterare 
Thomas Blomgren, kultur- och fritidschef, § 144 
Anders Johansson, ekonomichef, § 144 
Towe Skiöld Elf, verksamhetsansvarig Kabyssen, § 144 

Britt Blom (M) Sture Carlsson (L) 

Justeringens plats och tid Kansliet, fredi ge . en 30 septembrj016 

Uoo=kriftcr s __ dJ_&2; '~/dJJ~ _ 
Eva Hoving nd 

192 

Omm~do __ ~ . r;;~- Paragrafer nr 143-157 

'""omillo ;;c_c:~~~,__ _~ _ 
Britt Blom (M) ture Carlsson (L) 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

SammantTädesdatum 2016-09-26 

Förvaringsplats for protokollet i~~ ~~,~.~...!..'!_:tagande 
Eva Hoving E~-~ 

2016-10-24 Datum for anslags uppsättande 

Underskrift 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 193 

Justerandes sign 

;t 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 

Sam m anlrädesdalum 
2016-09-26 

KF § 143 Godkännande av dagordning .... ...... ...... ... ...... ... .......... .. ........... 194 

KF § 144 Infonnation ............................... .............................. ................ . 195 

KF § 145 Allmänhetens frågestund ........... .............................................. 196 

KF § 146 Nya medborgarförslag ............... ............................................ .. 197 

KF § 147 Frågor ........................................ ............................................. . 198 

KF § 148 Interpellationer .......................... ... ....... ......... .............. ..... ....... . 199 

KF § 149 Anmälan om avsägelse av uppdrag och nyvalda ..................... 200 

KF § 150 Årsredovisning kommunala bolag år 2015 ..... ........................ . 201 

KF § 151 Förslag till ny samhällsbyggnadsförvaltning .. ....................... . 202 

KF § 152 Revidering av förbundsordning för Miljösamverkan 
Östra Skaraborg ....................................................................... 204 

KF § 153 Köp av fastigheten Hälsan 1 .......... .. ...... ........... .................. .. .. . 206 

KF § 154 Delårsrapport 2016 Kommunkoncernen ................................. 207 

KF § 155 Förslag till tidplan för sammanträdesdagar 2017 .................... 208 

KF § 156 Meddelanden ..... ...... ....... ......................................................... 209 

KF § 157 Anmälan om nya motioner ............................................... ...... . 210 

Utdmgsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

KF § 143 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Sida 194 



Karlsborgs kommun 

KF § 144 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Nya kultur- och fritidschefen Thomas Blomgren presenterar sig. 

Sida 195 

Towe Skiöld Elf, verksamhetsansvarig för fritidsgården Kabyssen, informerar 
om Kabyssens sommarverksamhet 2016. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Delårsrapport 2016 
Kommunkoncernen. 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-09-26 

KF § 145 Allmänhetens frågestund 

Lennart och Birgitta Mårtensson frågar om Det glömda Undenäs (bil.75). 

Kommunchef Kjell-Åke Berglund läser upp gata-/parkingenjör Gunnar 
Englunds svar (bil.76). 

Torbjörn Gustavsson frågar Karlsborgs kommun under år 2016 tänker 
granska Mölltorps ridsällskap och dess styrelse (bil. 77). 

Kommunstyrelsens ord{"örande Peter Lindroth (S) besvarar frågorna 
(bil.78). 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2016-09-26 

KF § 146 Nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Sida 197 

Frida Andersson har lämnat förslag om hantering av sopor vid kanalområdet 
(bi1.79). 

Beslutsunderlag 
Frida Andersson, Medborgarförslag, 2016-09-08 

Beslutet ska sändas till 
Frida Andersson 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

I Vtdmg""'ty"""",, 
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J lIstcl'Ilndcs sign 

cJI 

KF § 147 Frågor 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdatum 
2016-09-26 

Catarina Davidsson (C) ställer följande fråga till kommunstyrelsens l:e vice 
ordförande Bo Waller (M): 

• Varför var kommunstyrelsens l:e vice ordförande Bo Waller (M) 
närvarande vid ordförandeberedningen 2016-09-02? 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan inte får ställas då den i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 35 inte är ställd till ordförande i nämnd. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF § 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-09-26 

Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-09-26 

KF § 149 Anmälan om avsägelse av uppdrag och nyvalda 

Ingen anmälan om avsägelse eller nyvalda har inkommit till dagens 
sammanträde. 

Sida 200 
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Justerandes sign 

Ii 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

KF § 150 Årsredovisning kommunala bolag år 2015 

Dnr 187.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser for år 2015 for AB Vaberget. 

2. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser for år 2015 for AB Karlsborgsbostäder. 

3. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser for år 2015 for Karlsborgs Energi AB. 

4. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser for år 2015 for Karlsborgs Värme AB. 

5. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser for år 2015 for Karlsborgs Energi Försäljning AB. 

6. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser for år 2015 får 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 for år 2015. 

Valda ägarombud lämnar rapporter kring de kommunala bolagens 
årsredovisningar. 

Notering 
Ombudet for AB Vaberget, Inger Larsson (L), lämnar sin rapport vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 127,2016-09-12 
Arsredovisningar bolagen 

Beslutet ska sändas till 
AB Vaberget 
AB Karlsborgsbostäder 
Karlsborgs Energi AB 
Karlsborgs Värme AB 
Karlsborgs Energi Försäljning AB 
Karlsborgs Turism AB 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

KF § 151 Förslag till ny samhällsbyggnadsförvaltning 

Dnr 124.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige att beslutar att inrätta en 

samhällsbyggnadsförvaltning från och med 2017-01-01. 

2. Kommunfullmäktige att beslutar att förslaget inte ska innebära någon 
förändring av kommunens nämndstruktur. 

3. Kommunfullmäktige att beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen 
organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen och arbetar på uppdrag av 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 2015-10-26 ett förslag 
om att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning. Kommunfullmäktige beslutade 
då att återremittera ärendet för ytterligare beredning, bland annat med 
hänvisning till att den nye kommunchefen ska involveras i en eventuell 
omorganisation. 

En översyn av hela frågan, där den nye kommunchefen har varit involverad, 
har nu skett och förslaget efter översynen är att en 
samhällsbyggnadsförvaltning ska inrättas. 

För att leda det dagliga arbetet i förvaltningen föreslås också att en tjänst som 
samhällsbyggnadschef inrättas. Karlsborgs kommun är i princip ensamma i 
kommunsverige om att inte ha vare sig teknisk chef eller 
samhällsbyggnadschef. 

Ärendet är avstämt med de fackliga organisationerna och de anser inte att det 
behöver genomföras någon ny riskbedömning och handlingsplan vid ändring 
av verksamheten. Den som gjordes för ett år sedan anses relevant även nu. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 128,2016-09-12 
Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse 2016-08-24 
Organisationsförslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

Beslutet ska sändas till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Samtliga nämnder 
Kommunledningsförvaltningens enheter 

Sida 203 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 204 

Justerandes sign 

i 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

KF § 152 Revidering av förbundsordning för Miljösamverkan Östra 
Skaraborg 

Dnr 205.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till ny förbundsordning för 
Mil jösamverkan Östra Skaraborg att gälla från 2017-0 1-0 1. 

Sammanfattning 
Direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, beslutade vid sitt 
sammanträde 2016-06-17 att överlämna förslaget till ny förbundsordning för 
Milj ö samverkan östra Skaraborg till kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, 
Karlsborg, Skövde och Tibro för antagande. 

Den nya förbundsordningen ska gälla från 2017 -O 1-01. 
Direktionen beslutade 2015-11-06, Dir § 25, att ge förbundschefen i 
uppdrag att se över förbundsordningens reglering i sin helhet och särskilt 
avseende vilket organ som utser ledamöter och ersättare till miljönämnden. 

Förslaget till ny förbundsordning innebär bland annat följande: 

• Ordförandeskapet i direktionen fördelas mellan kommunerna Hjo, 

• Karlsborg och Tibro. Vice ordförande utses från den kommun som stå i 
tur att överta ordförandeskapet kommande period. 

• Ordförandeskapet och förste vice ordförandeskapet i miljönämnden 
fördelas mellan kommunerna Falköping och Skövde. Andre vice 
ordförandeskapet fördelas mellan kommunerna Hjo, Karlsborg och 
Tibro. 

• Ledamöter och ersättare i miljönämnden utses av kommunfullmäktige i 
respektive kommun och anmäls till direktionen. 

• Miljönämnden kan på medlemskommunernas uppdrag åta sig uppgifter 
i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa uppgifter 
finansieras av den beställande kommunen. 

• Nämnden ska också lämna det stöd till fysisk planering och 
bygglovsverksamhet i den omfattning som respektive kommun 
efterfrågar inom nämndens kompetensområde. Detta stöd finansieras 
av beställaren. 

• Ledamöterna i miljönämndens presidium har närvaro- och yttranderätt 
vid direktionens sammanträden. 

Miljönämnden östra Skaraborg har tillstyrkt förslaget till ny förbundsordning, 
MN § 31,2016-06-01. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-09-26 

Kommunstyrelsen, Protokoll § 129,2016-09-12 
Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse 2016-08-21 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Protokoll 2016-06-17 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Förslag till ny förbundsordning 

Beslutet ska sändas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 

Sida 205 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

KF § 153 Köp av fastigheten Hälsan l 

Dnr 279.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att köpet skall finansieras genom att utöka 
kommunfullmäktiges fastställda investeringsbudget för år 2016 med 6 250 000 
kr till att totalt omfatta 27085000 kr. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har de senaste åren hyrt fastigheten Hälsan l som boende 
för ensamkommande flyktingbam. Denna verksamhet är inarbetad och 
välfungerande i ändamålsenliga lokaler. Hyreskontraktet blev under våren 
uppsagt eftersom hyresvärden hade bestämt sig för en försäljning av 
fastigheten. Karlsborgs kommun är i stort behov av lokaler för den verksamhet 
som bedrivs där idag. Fastigheten är strategiskt bra placerad, centralt i 
kommunen och lämpar sig även väl till annan verksamhet om behov skulle 
uppkomma, ex. vårdplatser, förskoleverksamhet etc. Sammanfattningsvis så är 
det av stort värde att ha denna fastighet i kommunens ägo i ett långsiktigt, 
strategiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 130,2016-09-12 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2016-09-07 
Kommunkansliet, Köpekontrakt 

Beslutet ska sändas till 
Berit och Hans Jörgensen 
Fastighetsenheten 
Ekonomienheten 

Utdrugsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

KF § 154 Delårsrapport 2016 Kommunkoncernen 

Dnr 115.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta att fastställa delårsrapport för år 2016. 

Sammanfattning 
För kommunen visar prognosen ett positivt resultat om 10,2 mnkr för helåret, 
vilket motsvarar 3,0 procent av skatter och generella statsbidrag. 
Resultatprognosen är drygt 3,2 mnkr bättre än budgeterande 7,0 mnkr. 

Mest positivt är en ökande befolkning och att ingen nämnd uppvisar en 
negativ helårsprognos. Verksamheterna redovisar totalt en prognos på + 5,1 
mnkr. Tyvärr dras helårsprognos för kommunen ner av att finansförvaltningen 
prognostiserar ett underskott mot budget om - 1,9 mnkr. Där är främsta 
anledningen kraftigt ökade pensionskostnader. 

Utfallet för kommunens styrkort vid delåret är 14 uppfyllda mål och 4 ej 
uppfyllda. A v de ej uppfyllda målen är ett minskande antal föreningsträffar för 
flickor ett orosmoment som behöver utredas 

De kommunala bolagen visar totalt en årsprognos på 5,5 mnkr vilket är två 
miljoner bättre än budgeterat. 
Totalt för kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) 
innebär detta en prognos för årets resultat på 15,7 mnkr. 
Verksamheternas budgetuppföljningar redovisas i kommunens strategiska 
system Stratsys. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 1131, 2016-09-12 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-09-07 
Ekonomienheten, Delårsrapport 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 

Utdragsbe lyrka.ndc 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

KF § 155 Förslag till tidplan för sammanträdesdagar 2017 

Dnr 197.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar for år 2017 enligt upprättat fOrslag (bi1.80). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordforande Peter Lindroth (S) har upprättat ett forslag till 
sammanträdesdagar for år 2017 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott: 

Kommunfullmäktige Datum 

Måndag 27/2 
Måndag 27/3 
Måndag 24/4 
Måndag 29/5 
Måndag 26/6 
Måndag 25/9 
Måndag 30/10 
Måndag 27/11 

Kommunstyrelsen Datum Tid Notering 

Onsdag 25/1 09:00 Uppstart 

Tisdag 14/2 09:00 Inför KF 27/2 

Onsdag 15/3 09:00 Inför KF 27/3 

Tisdag 11/4 09:00 Inför KF 24/4 

Tisdag 16/5 09:00 Inför KF 29/5 

Tisdag 13/6 09:00 Inför KF 26/6 

Tisdag 12/9 09:00 Inför KF 25/9 

Tisdag 17/10 09:00 Inför KF 30/10 

Måndag 13/11 09:00 Inför KF 27/11 

Tisdag 19/12 09:00 Avstämning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 136,2016-09-12 
Kommunstyrelsens ordforande Peter Lindroth, Tidplan, 2016-08-15 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 

Tid 

18:30 
18:30 
18:30 
18:30 
18:30 
18:30 
18:30 
18:30 
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Justerandes sign 

KF § 156 Meddelanden 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-09-26 

Kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson (S) informerar om ny justering 
av sida från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-27. 

Socialnämndens ordförande Leif Andersson (S) informerar om Ej verkställda 
gynnande beslut (bil.81). 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 210 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-09-26 

KF § 157 Anmälan om nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

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

Elise-Marie Samuelsson: 

• Barnomsorg vid kommunfullmäktige-, styrelse- och 
nämndsammanträden (bi1.82) 

Stefan Hallberg (SD): 

• Hastighetskameror (bi1.83) 

• Viltvarningsskyltar (bi1.84) 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga 74 

Karlsborgs kommunfullmäktige sammanträde 2016-09-26 
NÄRVAROFÖRTECKNING 
NAMN 

LEDAMÖTER Närvarande 

Staffan~yrsell (~) X 

Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Elise-~arie Samuelsson (S) X 

Leif Andersson (S) X 

Peggy Johansson (S) X 

Johan Toftling (S) 

~aria Gustavsson (S) X 

Jan Dahlqvist (S) X 

Siv Ericsson (S) X 

Jonas Davidsson (S) X 

Elisabeth Persson (S) 

Bo Waller (~) X 

Anders Gunnarsson (~) 

Britt Blom (~) X 

Bengt Berger (SD) 

Conny Winrot (SD) X 

Jan Yngve Johansson (SD) X 

Berith Bohren (V) X 

~aj-Britt Stenberg (~P) X 

Stig Palmqvist (L) X 

Inger Larsson (L) 

Kjell Sjölund (C) X 

Catarina Davidsson (C) X 

Anders Lundgren (C) X 

Per-Olof Andersson (C) X 

Enar Andersson (C) X 

Anita Eliasson (C) X 

~ats ~ellblom (C) X 

Björn Rubenson (KD) X 

Stig Carlsson (S) X 

Summa ordinarie: 26 

Frånvarande 

X 

X 

X 

X 

X 

~ /1/11 ~:\KANSLI\Sammanträden\Handlingar\Handlingar KF\Handlingar KF 20 16\Handlingar KF 2016-09-
(j l {//'I'J Lbt6\Bilaga 74 KF närvaroforteckning.docx 



Bilaga 74 

ERSÄTTARE Närvarande 

Gunnar Ekfeldt (S) X 

Gun Svahn (S) X 

Peter Kornestedt (S) 

Kerstin Palm (S) 

Peter Dahlqvist (S) 

Hans G Andersson (S) 

Berit Ekstedt-Gustavsson (C) 

Klas Karlsson (C) 

Gunnar Lindberg (C) 

Göran Thorstensson (C) 

Rolf Andersson (M) 

Torbjörn Colling (M) 

Rolf Andersson (M) X 

Stefan Hallberg (SD) X 

Diana Goldhammer (SD) 

Sture Carlsson (L) X 

Anders S tåhl (L) 

Maud Ivehorn (KD) 

Göran Eriksson (KD) 

Ann-Sofie Andersson (MP) 

Tomas Olausson (MP) 

Urban Eklöf (V) 

Antal ordinarie och ersättare 31 

totalt: 

U:\KANSLI\Sammanträden\Handlingar\Handlingar KF\Handlingar KF 20 16\Handlingar KF 2016-09-
26\Bilaga 74 KF närvaroförteckning.docx 



Bilaga 75 KF § 145 2016-09-26 
' ~ j' , I" " i'" i 

2U1S -09- 22 
Dnr 3~- ~ tSl b 

Det glömda Undenäs. 

Vad var meningen med grushögen och bordet utmed 

vägen mellan Lanthandeln och det röda huset? 

Något för cykelturister eller? 

Borden är nu hämtade och ogräs växer i gruset. 

Vilka planer finns för detta till våren? 

Vidare funderingar runt skyltar med gatunamn: 

Somliga skyltar svarta och oläsliga,speciellt vid kyrkan. 

Vi tillhör väl ännu Karlsborg? 

o S A Mårtenssons 

~NNB"1.~V~~~ b 
v. 

~~~~ UN~Nkj 
~ 



Bilaga 76 KF § 145 2016-09-26 

Karlsborgs kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Svars skrivelse: Det glömda Undenäs 

Grushögen och bordet 

2016-09-26 1 (1 ) 

Under våren återställdes en vattenläcka i Undenäs nära Lanthandel, i samband med det framfördes 
önskemål om Kommunen kunde jämna till marken med grus och samtidigt placera ut några rastbord 
för de besökande och boende i Undenäs. 

Kommunen jämnade till marken med grus samt placerade ut 2 st Rastbord. 

Efter sommaren har rastborden tagits in och till nästa säsong kommer åtgärden att utvärderas om 
platsen är den rätta och i så fall permanentas med en mer inbjudande planering vid rastborden 

Gatunamnskyltar svarta oläsliga: de skyltar som är oläsliga byts ut kontinuerligt, nya skyltar 
kommer att beställas omgående 

Gunnar Englund Va - gatuingenjör 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 54682 Karlsborg • 0505-170 00 

www.karlsborg.se.karlsborg.kommun@karlsborg.se 
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Karlsborgs Kommun - Sv: Allmänhetens frågestund 

Från: Karlsborgs Kommun 

Till: 

Datum: 

Ärende: 

Hemlig: 

t.gustavsson61@gmail.com 

2016-09-23 11:41 

Sv: Allmänhetens frågestund 

Eva Hoving Eklund; Stig Carlsson 

Tack för din skrivelse till "Allmänhetens frågestund", till KF 26/9 2016. 
Den är vidarebefordrad till Stig Carlsson, Kommunfullmäktiges ordförande. 

Maria Waller Larsson 
Registrator 

Karlsborgs kommun 
Postadress: 546 82 Karlsborg 
Besöksadress: Storgatan 16 
+46(0)505-17000 
kommun(Ö)karl~llorg.s~ 

YlYlw.karlsbor<l.se 
facebookcom/Karl.lbOIQskomm'ln 

•• ... 'A ..• 
SUS 

> > > < medborgare@karlsborg.se> 2016-09-23 11:03 > > > 

Fraga: Med anledning av den skrivelse som lämnats in till Karlsborg kommun 
Kultur&fritidnämd den 30 aug 2016 dearieförd under punkt 55 gällande 

, I 

zu'jti -09- 2 3 
Onr 

Möllstorps ridsällskaps styrelse 2016 förhindrande av Lokal idrottsutbildning Gymnasium Skövde för 16 årig flicka 
önskar jag ställa föijande frågor nedan. Ungdomar får inte drabbas så hårt och alla måste inkluderas är min 
absoluta mening 
Som skattebetalare med redan utbetalda medel och eventuellt omfattande satsningar från gemensamma 
skattemedel, är jag och fler med mig mycket intresserade av att Mölltorps ridsällskaps styrelse fungerar 
tillfredställande . Vi måste starkt ifråga sätta MRS nuvarande styrelse utifrån flera händelser. Karlsborgs kommun 
har enligt de riktlinjer som gäller för föreningsbidrag relativt omfattande granskningsmöjligheter. 

1. Tänker Karlsborgs kommun under 2016 att granska Mölltorps ridsällskap och dess styrelse? 

2. Om Karlsborgs kommun fattar ett gransknings beslut enligt ovan på vilket sätt kommer granskningen ske? 

Med vänlig hälsning Torbjörn Gustavsson 
( på grund av arbete kan jag tyvärr inte medverka på mötet 
Den 26/9 2016 men är mycket tacksam om det går och få ett skriftligt svar.) 

Namn: Torbjörn Gustavsson 
Postadress: Brädgårdsvägen 3 
Postnummer_postort: 54672 Mölltorp 
Telefon: 0705488911 
Epost: t.gustavsson61@gmail.com 

It 1/& G,' 
fi le://lC :/ sers/KAN.NLLA/AppData/Local/Temp/XPgrpwisc/57E514F6domadmpoad... 2016-09-23 
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Bilaga 78 KF § 145 2016-09-26 

Svar på allmänhetens fråga vid KF 2016-09-26 

Frågeställare: Torbjörn Gustavsson 

Bakgrund 
Med anledning av den skrivelse som lämnats in till Karlsborg kommuns 
Kultur- och fritidsnämnd den 30 aug 2016 diarieförd under punkt 55 gällande 
Mölltorps Ridsällskaps styrelse 2016förhindrande av Lokal idrottsutbildning Gymnasium Skövdeför 
16 årigflicka önskar jag ställaföljandefrågor nedan. Ungdomar får inte drabbas så hårt och alla 
måste inkluderas är min absoluta mening 
Som skattebetalare med redan utbetalda medel och eventuellt omfattande satsningar från 
gemensamma skattemedel, är jag och fler med mig mycket intresserade av att Mölltorps Ridsällskaps 
styrelse fungerar tillfredställande. Vi måste starkt ifråga sätta MRS nuvarande styrelse utifrånflera 
händelser. Karlsborgs kommun har enligt de riktlinjer som gäller förföreningsbidrag relativt 
omfattande granskningsmöjligheter. 

Fråga: 
1. Tänker Karlsborgs kommun under 2016 att granska Mölltorps Ridsällskap och dess styrelse? 

Svar 
Karlsborgs kommun har en positiv inställning till att en ny stallbyggnad uppförs i Mölltorp. 
I den beredning av ärendet som pågår finns dock ett antal frågor som måste belysas innan kommunen 
kan fatta slutligt beslut. Utformningen av byggnaden, finansiering, möjlighet att erhålla bidrag samt 
driftansvaret för den fårdiga anläggningen är centrala frågor i beredningen. 

Huruvida det skall göras någon särskild granskning av Mölltorps Ridsällskap och dess styrelse har 
kommunen inte tagit ställning till ännu. Visar beredningen av ärendet att det anses nödvändigt med en 
granskning så kommer en sådan att genomföras. Ett eventuellt beslut om granskning kommer i så fall 
att behandlas i samband med att beredningen lämnar svar på frågeställningarna som angetts ovan. 

2. Om Karlsborgs kommun fattar ett gransknings beslut enligt ovan på vilket sätt kommer 
granskningen ske? 

Svar 
Med hänvisning till svaret på fråga l så kan den här frågan inte besvaras i dagsläget. 

Peter Lindroth 
Kommunstyrelsens ordförande. 

Karlsborgs kommun. Storgatan 16, 54682 Karlsborg • 0505-170 00 

www.karlsborg.se.karlsborg.kommun@karlsborg .se 
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Medborgarförslag Karlsborgs Kommun 2016 Q~98 

Förslagslämnare: 
Dnr 

Frlda Andersson, Ägare/VD av Sibylla, Kanalkiosken i Karlsborg AB 

Förslag/ämne: 

Som näringsidkare i Karlsborgskommun har intresset kring den egna verksamhetens 

utveckling samt kommunens utveckling generellt intresserat mig då den påverkar och styr 

min verksamhet. Jag har uppmärksammat ett problem, som inte rör bara mig, utan andra 

näringsidkare som ligger belägna i min närhet. 

Vi har stora problem med sopor, avfall och skräp ifrån turismen, framförallt ifrån våra 

båtturister men även alla andra som passerar vår kommun och gärna besöker vårt 

kanalområde. Det slängs sopor i de kommunala soptunnorna utmed kanalen, vilka blir 

snabbt fulla och skräpet där i bärs av både vind och fåglar utmed vårt kanalområde. Vad det 

verkar har inte kommunen alls haft tömningar på dessa under helger, vilket då har fallit på 

min lott som näringsidkare med mat/glasservering, att hålla rent och snyggt runtomkring 

mina ätande gäster. 

En lösning för mig och de andra näringsidkarna, samt gynnande de lokala ortsinvånarna 

skulle enligt mig vara en modern, smidig och enkelt anlagd miljöstation. 

Som förslag har jag att den skulle placeras på den än så länge grusade ytan, precis innan Idas 

tomt tar vid, där det även finns en idag väldigt uppskattad modulramp för ortens alla barn. 

För att inte störa det fina området och ta plats ifrån barnens aktivitet på rampen, har jag 

som förslag att stationen placeras utmed det staket/plank som redan finns befintligt idag, så 

att det blir en långsmal station. Stationen hägnas sen in med ett staket så att folk inte kan 

stanna med sina bilar och tömma ur sina bakluckor, utan tanken med stationen är att man 
måste "gå in" i den . 

Jag skulle tycka att detta förslag skulle underlätta och röja ett för mig idag, stort problem och 

bekymmer. Det skulle även gynna Karlsborgs Kommun genom att påvisa sitt 

omhändertagande kring en av kommunens allra största turistattraktioner, just Göta Kanal. 

Det är viktigt att ha en inbjudande miljö, för att ens få turister till att stanna hos oss, det 

kräver medvetenhet, tillgänglighet och en enkelhet, och det tror jag starkt på att vi kommer 

uppnå genom att satsa på ett hållbart tänkande kring nedskräpning och avfall. 

Jag som näringsidkare tänker mig även att jag själv kan använda stationen och kan tänka mig 

att under de månaderna jag går på högtryck, så kan jag bidra med kostnaden för 

tömningarna av de kärl som belastas hårdast. 



Uppgiftslämnare: 

Frida Andersson 

Kanalkiosken i Karlsborg AB 

Storgatan 67 

54632 Karlsborg 

Telefon: 0505-44715 mobil: 0739-846122 

Underskrift: 

~dJJ2.Jtncbss!J4-___ _ 
Namnförtydligande: ~ 

f.f..iJ2~ __ fT{Q~---

Undertecknat av: 

Mikael Nilsson 

Karlsholmsgatan 4 

54332 Tibro 

Namnförtydligande: 

1!L4/?[_L0.-:':~§:.~~_._. ___ ._ 
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Tidplan för sammanträdesdagar under 2017 
~ 

~. 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Senaste dag BOKSLUTS-

~ 
för KOMMUNSTYRELSENS AU KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH MELLANLIGGANDE KSAU 

handlingars BUDGETMÖTEN 
inlämnande 

Sammanträde Sammanträde Sammanträde Sammanträde TILL Kallelse 
kl. 13.00 

Kallelse 
kl. 09.00 Kallelse 

kl. 18.30 
Kallelse 

kl. 13.00 KANSLIET 

19/12 5/1 10/1 19/1 I 25/1 12/1 17/1 

16/1 26/1 31/1 9/2 14/2 20/2 I 27/2 16/2 21/2 

13/2 23/2 28/2 9/3 I 15/3 20/3 I 27/3 Bokslutsmäte 16/3 21/3 

13/3 23/3 28/3 6/4 I 11/4 18/4 I 24/4 12/4 18/4 

18/4 27/4 2/5 11/5 I 16/5 22/5 I 29/5 18/5 24/5 

15/5 24/5 30/5 8/6 I 13/6 19/6 I 26/6 15/6 20/6 

22/6 27/6 

31/7 10/8 15/8 I 
14/8 24/8 29/8 7/9 I 12/9 18/9 I 25/9 14/9 19/9 

18/9 28/9 3/10 12/10 17/10 23/10 30/10 19/10 24/10 

16/10 26/10 31/10 9/11 I 13/11 20/11 I 27/11 16/11 21/11 

13/11 30/11 I 5/12 14/12 I 19/12 I 
AU och chefsgrupp 
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Karlsborgs kommun 
Socialförvaltningen 

Till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §, 
Socialtjänstlagen (2001 :453) samt LSS 1993:387. 

Ra~p_orteringstillfälle April 2016 avser kvartal 2 2016 

Ansvarig nämnd Socialnämnden 

Ansvarig/Behörig Anna Karlsson 

rapportör 
Telefon till rapportör 0505-172 85 

E-post till rapportör Anna.karlsson@karlsborg.se 

Aldreomsorg (AO) Kön Bistånd enl SoL Beslutsdatum 
Kvinna O 

Man O 

Handikappomsorg Kön Bistånd enl SoL Beslutsdatum 

(HO) (SoL) Kvinna O 
Man O 

Individ och Kön Bistånd enl SoL Beslutsdatum 

familjeomsorgen (IFO) Kvinna O 
Man O 

Individrapport (LSS) Kön Bistånd enl lSS Beslutsdatum 
Kvinna 1 9:3 § LSS 20151022 

Ledsagarservice 
Man 2 9:9 § LSS 20150202 

Bostad för vuxna 20151201 
9:4 § LSS 
Kontaktperson 

Karlsborg 2016-07,-~ Il 

... . ~ ... .. ~ .......... . . 
Anna Karlsson 
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I<arls b()rg 2016 -08- 1 9 2016-06-
,.. .... Dllr 

Till kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun 

MOTION 

Barnomsorg vid kommunfullmäktige-, styrelse- och nämndsammanträden 

För att engagera fler aktiva politiker måste kommunen skapa förutsättningar som gör att fler män
niskor ges möjlighet att närvara vid möten där viktiga beslut tas. Politiker med små barn som inte 
kan skaffa barnpassning på egen hand är en målgrupp som inte ges dessa möjligheter. 

Jag hävdar att en av anledningarna till att vi har få politiker i åldersgruppen 20-45 år i våra beslu
tande styrelser, nämnder och fullmäktige beror på att dessa församlingar i huvudsak har sina sam
manträden på kvällstid, vilket gör det svårt för småbarnsföräldrar att ordna med barnpassning. 

Därför anser jag att det borde erbjudas barnomsorg för aktiva politiker som har små barn. Det 
skapar en större delaktighet och inflytande i vår kommun för gruppen småbarnsföräldrar. Det sän
der dessutom en tydlig signal om att Karlsborgs kommun månar om, och välkomnar, politiker i 
alla åldrar. 

J ag föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att erbjuda barnomsorg vid kommunfullmäktige-, sty
relse- och nämndsammanträden 

Karlsborg dag som ovan 

~ ~ ~t~ .. .. ,t,'A _./ 
. j lise-~e Samu~~V"'CfY~ 

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kungsgatan 4 
546 30 KARLSBORG 
Tfn: 0505-120 33 

ftlf1;C2 
Sidan 1 av 1 
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Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige 26 sept 2016 

Motionens namn: Hastighetskameror 

Motionärens namn: Stefan Hallberg 

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg 

Motionstext: Genomförda trafikmätningar visar att centralorten Karlsborg på väg 49 passeras 
av ca 6000 fordon per dygn varav ca 750 är långtradare. Hastigheten genom Karlsborg är 
begränsad till 40 km/t, utom för den sträcka som passerar Carl Johan skolan i anslutning till 
busstationen, där hastigheten under dagtid är satt till 30 km/t. Många av fordonen, särskilt 
lastbilar, håller inte de hastighetsbegränsningar som gäller, vilket innebär höga risker för framför 
allt barn och pensionärer. 

Yrkande: SD föreslår mot ovanstående bakgrund att hastighetskameror sätts upp i Karlsborg. 
Detta gäller såväl nord- som sydgående fardriktning på väg 49. Kamerorna föreslås placeras dels 
vid bron över Göta Kanal, dels vid Carl Johan skolan i centrala Karlsborg. 
Trafikverket planerar fn att sätta upp hastighetskameror på ett antal platser i Västra Götaland. 
Den planeringen bör utökas till att omfatta även Karlsborg. 

Det är SD:s bestämda uppfattning att ovanstående förslag avsevärt kommer att höja trafik-
säkerheten i anslutning till väg 49 genom Karlsborg. 
Utöver riskerna i trafiken så medför de höga hastigheterna genom Karlsborg att det uppstår ett 
betydande bullerproblem, vilket också skulle reduceras med ovanstående förslag. 

Sänds till: karlsborg.kommun@karlsborg.se 
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Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige 26 sept 2016 

Motionens namn: Viltvarningsskyltar 

Motionärens namn: Stefan Hallberg 

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg 

Motionstext: Vättern i Karlsborg innehåller ett rikt fågelliv, bIa en större koloni gräsänder. 
Under framför allt sommarhalvåret så är det vanligt att större grupper av fåglar passerar 
Strandvägen för att kunna kalasa på de läckerheter som villaträdgårdarna vid Strandvägen 
erbjuder. 
Vid passerande av strandvägen, vilket vanligtvis sker per simfot, så gör sig fåglarna ingen större 
brådska och man visar heller ingen rädsla för de fordon som trafikerar Strandvägen varför risken 
för att bli påkörd är ganska stor. 

Yrkande: SD föreslår därför att "viltvarningsskyltar" sätts upp i varje ände av Strandvägen. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara en formell viltvarningsskylt enligt av Trafikverket formellt 
fastställd modell, utan kan gärna vara av lokal design, med en vänlig uppmaning till bilisterna att 
ta hänsyn till våra befjädrade vänner när de passerar Strandvägen. 

Sänds till: karlsborg.kommun@karlsborg.se 


