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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 213 

Justerandes sign 

)C 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2016-10-31 

KF § 158 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att fOljande punkter 
läggs till dagens sammanträdeslista: 

• Val aven ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2016-
11-01 - 2018-12-31. 

• Val av l:e vice ordförande i kommunstyrelsen fOr tiden 2016-11-01 -
2018-12-31. 

1ft 
Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 214 

Justerandes sign 

KF § 159 Information 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

• Bamrättsombud Anna Fritzson informerar om sitt uppdrag. 

• Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om 
budgetramar för år 20 17. 

• Oppositionsrådet Catarina Davidsson (C) informerar om Centerpartiets, 
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budgetramar för år 2017. 

Uldragsbl.islyrkande 

di CfJ 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 215 

Justerandes sign 

{1-

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

KF § 160 Allmänhetens frågestund 

Lina Davidsson frågar varfOr inte förskolan innefattas i Karlsborgs kommuns 
elevhälsa samt varför det inte finns någon specialpedagog med inriktning mot 
förskolan att tillgå i kommunen (bi1.86). 

Ordfdrande i barn- och utbildningsnämnden Staffan MyrselI (M) besvarar 
frågorna (bi1.8?). 

Uldragsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF § 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

Nya medborgariörslag 

Inga nya medborgarförslag har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

fC 

Sida 216 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 217 

Justerandes sign 

{t 

KF § 162 Frågor 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

Jan-Yngve Johansson (S D) ställer frågor till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Staffan Myrsell (M) om veckobrev på Carl Johanskolan (bi1.88). 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Barn- och utbildningsnämndens ordrörande Staffan MyrselI (M) besvarar 
frågorna (bi1.89). 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF § 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Justcrandes sign Utdragsbcstyrkandc 

IG 

Sida 218 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 219 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

KF § 164 Anmälan om avsägelser 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
l. Kommunfullmäktige befriar Bo Waller (M) från fOrtroendeuppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Kommunfullmäktige befriar Sven-Erik Ferm (C) från 
förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

3. Kommunfullmäktige beslutar begära röstsammanräkning avseende 
avsägelsen i kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. 

Sammanfattning 
Bo Waller (M) har i skrivelse 2016-09-28 avsagt sig förtroendeuppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen. 

Sven-Erik Ferm (C) har i skrivelse 2016-lQ-11 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Bo Wall er, Skrivelse, 2016-09-28 
Sven-Erik Ferm, Skrivelse 2016-10-11 

Beslutet ska sändas till 
Bo Waller 
Sven-Erik Ferm 
Länsstyrelsen 
IT-enheten 

Utdragsbestyrkande 

le r] 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 220 

Justerandes ign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

KF § 165 Val aven ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen ror 
tiden 2016-11-01 - 2018-12-31 

Dm 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med moderaternas förslag följande 
ledamot och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2016-11-01 - 2018-12-31: 

Ledamot 
Johan Persson (M) 
Vätternvägen 6 
546 32 KARLSBORG 

Ersättare 
Anders Gunnarsson (M) 
Perstorp Västergården 1 
546 95 KARLSBORG 

Beslutsunderlag 
Torbjörn Colling (M), Skrivelse, 2016-10-09 

Beslutet ska sändas till 
Torbjörn Colling 
Johan Persson 
Anders Gunnarsson 
IT-enheten 

Jl-
Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 221 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

KF § 166 Val av l:e vice ordförande i kommunstyrelsen rör tiden 2016-
11-01 - 2018-12-31 

Dm 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med moderaternas förslag följande l: 
vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2016-11-01 - 2018-12-31: 

l:e vice ordrörande 
Torbjörn Colling (M) 
Vråkstigen l 
546 33 KARLSBORG 

Beslutsunderlag 
Thorbjörn Colling (M), Skrivelse, 2016-10-09 

Beslutet ska sändas till 
Torbjörn Colling 
IT-enheten 

Utdragsbestyrkande 

Ii er] , 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 222 

Ju terandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

KF § 167 Skattesats för år 2017 

Dnr 116.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen fOr år 2017 ti1l21 ,32. 

Sammanfattning 
Ordförandeberedningen har lämnat ett fOrslag till skattesats år 2017 för 
Karlsborgs kommun. Förslaget är att skattesatsen ska vara oförändrad, 21,32 
öre per skattekrona, det vill säga 21,32 % av den beskattningsbara inkomsten. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S), Catarina Davidsson (C) och Inger Larsson (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 142, 2016-10-19 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-09-29 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

UtdragsbcSlyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 223 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

KF § 168 Budgetramar år 2017 

Dnr 116.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till budget

och verksamhetsplan inklusive budgetramar för år 2017 (bi1.90). 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt till nyupplåning, det 
vill säga öka kommunen skulder under året med maximalt 30 000 tkr. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Ramarna har uppdaterats med kända prisjusteringar och 
löneökningar. Därutöver har övriga medel till förfogande fördelats ut till 
nämndernas ramar. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 fastställdes 
utgångspunkter inför fördelning av budgetramar år 2017. 

Vid beredningen av ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde har viss 
revidering av utgångspunkterna gjorts med anledning av SKL:s skatteprognos 
2016-10-05. Förändringen av den totala ramen innebär en minskning med 243 
tkr. Del av statsbidraget för flyktingmottagning har förändrats från riktat till 
generellt 

Beredningen har även gjort ett förtydligande av investeringsbudgeten. Den 
beslutas i en egen punkt. 

Budget och verksamhetsplanen för 2017 innehåller oförändrad skattesats. 
Befolkningen är beräknad till 6 820 st. En särskild lönepott om 1,2 mnkr 
läggs till kommunstyrelsens förfogandeanslag. Budgeterat resultat är 7,4 
mnkr, två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Total ram för 
2017 är 359,6 mnkr innefattande 10,3 mnkr gällande det preliminära 
statsbidraget avseende nyanlända. 

Perspektiv och kommunfullmäktiges mål i kommunens styrkort är reviderat 
enligt tidigare beslut. 

Förslaget till budgetramar innebär en tydlig prioritering av socialnämndens 
och barn- och utbildningsnämndens verksamheter. De båda nämnderna får 
kraftigt höjda kommunbidragjämfört med år 2016. Noteras skall också att 
utöver de ramar som dessa nämnder får så tillkommer ytterligare cirka två 
mnkr per nämnd. 

Utdragsbestyrkande 

!tJ
. 

fi . 
V' . 



Karlsborgs kommun 

Förslag på sammanträdet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Sida 224 

Peter Lindroth (S) och Staffan Myrsell (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Catarina Davidsson (C), Inger Larsson (L) och Mats Mellblom (C): Bifall till 
Centerpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag (bi1.91). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth 
(S) och Staffan Myrsell (M) mot Centerpartiets, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag med bifall från Catarina Davidsson (C), Inger 
Larsson (L) och Mats Mellblom (C) och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens 
förslag och en nej-röst betyder ja till Centerpartiets, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag. 

Med 15 ja-röster mot 12-nej röster och 3 ledamöter som avstår från att rösta 
finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag (bi1.92). 

Notering 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar 
sig till förmån för Centerpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 143,2016-10-19 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-12 
Ekonomienheten, Budget- och verksamhetsplan 2017 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

KF § 169 Investeringsbudget år 2017 och plan år 2018-2019 

Dnr 116.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 225 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maximalt investeringsutrymme för 
perioden 2017-2019 är 64200 tkr fördelat på 21 400 tkr per år. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att av investeringsutrymmet får maximalt 
16 000 tkr årligen användas till de av nämnderna äskade 
investeringsmedlen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att prioritering av investeringarna mellan 
de olika åren skall ske inom och mellan nämnderna så att 
investeringsnivån enligt punkt 2 hålls. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att ha 
det övergripande ansvaret för prioriteringar enligt punkt 3. 

5. Resterande del av investeringsutrymmet, maximalt 5400 tkr per år, ges 
ekonomichefen delegation att besluta om för eventuella tillkommande 
investeringar. 

6. Delegationen avser investeringar upp till maximalt 1 000 tkr. Vid 
högre belopp skall avstämning ske med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 om en nybudgetprocess för 
kommunen som bland annat innehåll en ny mer långsiktig 
investeringsplanering. Investeringsbudget för kommande år samt plan för 
nästkommande två år ska beslutas av kommunfullmäktiges oktobermöte. 

Nämnderna har inkommit med förslag på investeringar för hela perioden samt 
listat eventuella projekt som kan bli aktuella om politiska beslut fattas. 
Föreslagna investeringar ska bidra till att kommunens tillgångsvärde bibehålls 
eller utökas samt verka för att kommunfullmäktiges långsiktiga mål uppfylls. 
Totalt för hela perioden 2017-2019 omfattar nämndernas lämnade äskanden 
47,7 mnkr. 

Ekonomiavdelningen har beräknat det ekonomiska utrymmet för perioden. 
Utrymmet är baserat på den finansiella plan som fullmäktige har beslutat. 

Den maximala investeringsvolymen bedöms av den politiska ledningen hamna 
på i genomsnitt 21,4 mnkr per år under perioden. Av den summan bedöms 
16,0 mnkr per år kunna användas för nämndernas äskanden. Resterande del, 
5,4 mnkr, avsätts för eventuella tillkommande investeringsbehov. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 226 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

Ekonomichefen föreslås få delegation att besluta om eventuella tillkommande 
investeringsbehov. Delegationen gäller för investeringar upp till maximalt 1 
mnkr. Vid högre belopp skall avstämning ske med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C) och Inger Larsson (L): Bifall till Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraternas förslag (bi1.93). 

Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth 
(S) mot Centerpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag med bifall 
från Catarina Davidsson (C) och Inger Larsson (L) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens 
förslag och en nej-röst betyder ja till Centerpartiets, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag. 

Med 15 ja-röster mot 12-nej röster och 3 ledamöter som avstår från att rösta 
finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag (bi1.94). 

Notering 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till fönnån för 
eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 144,2016-10-19 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-12 
Ekonomichef Anders Johansson, Investeringsbudget 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 

'P] 
Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL Sida 227 

lusterandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

KF § 170 Höjt tak rör avgift enligt socialtjänstlagen 

Dnr 215.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan höjs med 0,5392 % av 

gällande prisbasbelopp år 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av 
tillämpningsföreskrifter för avgifter i Karlsborgs kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att tillämpningsföreskrifterna ska gälla 
från 2017-01-01. 

Sammanfattning 
Riksdagen har föreslagit höjt tak för avgifter enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 
§, tak för högsta avgiftsnivå, maxtaxan. 

Förslaget är att: 

Den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med 
vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från högst en tolftedel av 
0,48 % år 2016 (1 772 kr) av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5392 
% år 2016 (1 991 kr) av prisbasbeloppet. 

F örslag på datum för ikraftträdande föreslås till 2016-07-0 1. 

Socialnämnden beslutade 2016-05-11 att inte höja taxan från 2016-07-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 145,2016-10-19 
Socialnämnden, Beslut § 91,2016-09-07 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkalldc 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

KF § 171 Redovisning av obesvarade motioner 

Ordförande infonnerar om obesvarade motioner (bi1.95). 

Utdragsbcstyrkande 

Sida 228 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

KF § 172 Redovisning av obesvarade medborgarf"örslag 

Ordförande infonnerar om obesvarade medborgarförslag (bi1.96). 

Sida 229 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 230 

Justerandes sign 

KF § 173 Meddelanden 

Kom munfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2016-10-31 

Socialnämndens ordförande Leif Andersson (S) informerar om Ej verkställda 
gynnande beslut (bi1.97). 

Inger Larsson (L) informerar om AB Vabergets årsstämma. 

Uldragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 231 

Justerandes sign 

IC 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2016-10-31 

KF § 174 Anmälan om nya 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): 

• Komplettering av års- och delårsrapport (bi1.98) 

• Rationaliseringsanalys (bi1.99) 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdrags bestyrkande 




