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Justerandes sign 

KF§ 1 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att ärendena Val av 
ledamot och ersättare valnämnden och Val av ledamot och ersättare och val
och arvodesberedningen, läggs till dagens sammanträdeslista. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF§2 Information 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Trafiksäkerhetssamordnare Magnus Svensson informerar om 
trafiksäkerhetsfrågor, förebyggande arbete i skolan och utbildningar. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

KF§3 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till allmänhetens frågestund. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 7 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdalum 
2017-02-27 

KF§4 Nya medborgarförslag 

Dm 39.2017 

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

Sammanfattning 

Sida 8 

Thomas Wiljen har lämnat förslag om ett mindre skräpigt Karlsborg (bil.2). 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 
Thomas Wiljen, Medborgarförslag, 2017-02-20 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 
Thomas Wiljen 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KF§5 Frågor 

Kommunfullmäktige 

Samman!rädesdatum 

2017-02-27 

Stefan Hallberg (S D) ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande om: 

• Oppositionsrådets roll (bil.3) 

• Prioritering av bostadskön (bilA) 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågan avseende 
Oppositionsrådets roll (bil.S) samt Prioritering av bostadskön (bil.6). 

Utdragsbcslyrkande 



Karlsborgs kommun 

KF§6 Interpellationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

KF§7 Avsägelser av uppdrag 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige befriar Maria Gustavsson (S) från samtliga 

fårtroendeuppdrag. 

2. Kommunfullmäktige befriar Martin Artman (M) från 
fårtroendeuppdraget som ledamot i valnämnden. 

Sammanfattning 
Maria Gustavsson har i skrivelse 2016-12-27 avsagt sig samtliga 
fårtroendeuppdrag i Karlsborgs kommun. 

Martin Artman har i skrivelse 2017-01-22 avsagt sig fårtroendeuppdraget som 
ledamot i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Maria Gustavsson, Skrivelse 2016-12-27 
Martin Artman, Skrivelse 2017-01-22 

Beslutet ska sändas till 
Maria Gustavsson 
Martin Artman 

IllsS 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sam manträdesdatum 
2017-02-27 

KF§8 Val av ny ledamot i kommunstyrelsen 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med socialdemokraternas förslag följande 
ledamot i kommunstyrelsen för tiden 2017-03-01-2018-12-31: 

Ledamot 
Lina Davidsson (S) 
Flottarstigen 6 
546 95 KARLS BORG 

Beslutet ska sändas till 
Lina Davidsson 

(11/J5-
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF§9 Val av ny ledamot i kommunfullmäktige 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige befriar Maria Gustavsson (S) från 

förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning 
Maria Gustavsson har i skrivelse 2016-12-27 avsagt sig fortroendeuppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Maria Gustavsson, Skrivelse, 2016-12-27 

Beslutet ska sändas till 
Maria Gustavsson 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Utdragsbeslyrkande 
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Juslomndcs ign 

Ii 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF § 10 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Dm 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med centerpartiets förslag följande 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden 2017-03-01-2018-12-31: 

Ersättare 
Maria Stohlbin 
Svalstigen 9 
546 33 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Maria Stohlbin 
Kultur- och fritidsnämnden 

(C) 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 

2017-02-27 

KF § 11 Val av ny ledamot i Skaraborgs kommunalförbund 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med socialdemokraternas förslag följande 
ledamot i fullmäktige för Skaraborgs kommunalförbund för tiden 2017-03-
01-2018-12-31 : 

Ledamot 
Lina Davidsson (S) 
Flottarstigen 6 
546 95 KARLS BORG 

Beslutet ska sändas till 
Lina Davidsson 
Skaraborgs kommunalförbund 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF § 12 Val av ny ledamot och ersättare i valnämnden 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med moderaternas förslag följande 
ledamot och ersättare i valnämnden för tiden 2017-03-01-2018-12-31: 

Ledamot 
Johan Persson (M) 
Vättern vägen 6 
546 32 KARLSBORG 

Ersättare 
Christer Hoff (M) 
Parkvägen 34 
546 33 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Johan Persson 
Christer Hoff 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

/1 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

KF § 13 Val av ny ledamot och ersättare i val- arvodesberedningen 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med moderaternas förslag följande 
ledamot och ersättare i val- och arvodesberedningen för tiden 2017-03-01-
2018-12-31: 

Ledamot 
Staffan MyrselI (M) 
Fräckestad Roll 1 
54694 UNDENÄS 

Ersättare 
Torbjörn Colling (M) 
Vråkstigen 1 
546 33 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
S taffan M yrsell 
Torbjörn Colling 

ULdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

/( 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2017-02-27 

KF § 14 Revidering av Avfallsföreskrifter för Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

Dnr 268.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för Karlsborgs kommuns del fastställa 
revideringen av Avfallsföreskrifter för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Inom AÖS finns för närvarande tre gällande avfallsföreskrifter. En för Skara, 
en för Mariestad och Gullspång samt en för Falköping, Hjo, Karlsborg, 
Skövde, Tibro och Töreboda. För att möjliggöra samordning och 
effektivisering görs dessa om till en gemensam och uppdaterad 
avfallsföreskrift. 

AÖS har i samarbete med miljönämnderna i medlemskommunerna upprättat 
förslag till gemensam avfallsföreskrifl. Samråd av förslag till 
avfall s föreskrifter har genomförts med ett antal olika organisationer och 
utställning av föreskrifterna har skett i samtliga kommuner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 2, 2017-01-25 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslut, 2016-11-21 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Avfallsföreskrifter 

Beslutet ska sändas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Utdrag bestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF § 15 Tolkrörmedling Väst delårsrapport 2016 

Dnr 272.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Väst delårsrapport 
för år 2016. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra 
Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, 
Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara och Öckerö. 

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder 
kommunalförbundet. Särskilt utsedda revisorer finns för att granska 
förbundets verksamhet. 

Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översiktligt 
granskat förbundets delårsrapport per 20 16-08-31. Av kommunallagens 
bestämmelser i kap 8 § 20 a framgår, att minst en delårsrapport ska upprättas 
för verksamheten i enlighet med bestämmelserna om kommunal redovisning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 3,2017-01-25 
Tolkförmedling Väst, Skrivelse, 2016-11-18 
Revisorerna Tolkförmedling Väst, Rapport, 2016-11-16 
PWC, Rapport, 2016-10-25 
Tolkförmedling Väst, Delårsrapport 

Beslutet ska sändas till 
Tolkförmedling Väst 

tl/-t1 ). 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2017-02-27 

KF § 16 Revidering av Föreningsbidrag i Karlsborgs kommun 

Dnr 165.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringen av Föreningsbidrag i 
Karlsborgs kommun att gälla från 2017-04-01 (bi1.7). 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden gav föreningskonsulent, Thorbjörn Ingvarsson, i 
uppdrag att revidera nuvarande stadgar gällande regler för föreningsbidrag och 
mindre förändringar har skett vid flertalet punkter. 

Kultur- och fritidschefThomas Blomgren informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Stefan Hallberg: Återremiss för ytterligare beredning. 

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

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens 
förslag och en nej-röst betyder ja till Sverigedemokraternas förslag. 

Med 28 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar sammanträdet att ärendet ska 
avgöras idag (bi1.8). 

Det föreligger endast ett förslag till beslut och ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Notering 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 4, 2017-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 83, 2016-12-14 
Kultur- och fritidsnämnden, Föreningsbidrag 

Beslutet ska sändas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdrag bestyrkande 
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Ju terandcs sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2017-02-27 

KF § 17 Delårsrapport 2016 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dm 280.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avfallshantering Östra Skaraborgs 
delårsrapport för år 2016. 

Sammanfattning 
Delårsrapport har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Delårets 
resultat är negativt och uppgår till -4,5 mnkr vilket är något mer än det 
budgeterade resultatet på -3,4 mnkr. 

Soliditeten uppgår till 67,1 procent vilket innebär att det finansiella målet är 
uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 
68 mnkr. Det egna kapitalet har ökat eftersom de nya medlemskommunerna 
bidragit med ett kapitaltillskott på ca 21 mnkr. 

Prognosen för helåret 2016 visar på ett underskott på ca -7 mnkr vilket är i 
enlighet med budgeterat resultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 5,2017-01-25 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslut § 23, 2016-09-19 
Revisorerna, Avfallshantering Östra Skaraborg, Rapport, 2016-09-21 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Delårsrapport 

Beslutet ska sändas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

ej} 
Utdrags best yrkande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 

2017-02-27 

KF § 18 Revidering av Regler för ersättning för förtroendevalda i 
Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 

Dnr 6.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till regler för 
ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun 
mandatperioden 2015-2018 att gälla från och med 2017-03-01 (bil. 9). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har i en skrivelse föreslagit en justering av 
gällande regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda. De föreslår att 
ersättningen vid informations- och utbildningsinsatser skall vara hälften av 
den ersättning som ges vid kommunfullmäktiges sammanträden. Halverad 
ersättning innebär 375 kronor vid informations- och utbildningsinsatser för 
kommunfullmäktiges ledamöter. 
I samband med justeringen i enlighet med presidiets förslag föreslås även att 
ett förtydligande görs i reglerna. Det gäller förtroendevaldas deltagande i 
sammanträden utöver nämnds- och styrelsesammanträden. Här föreslås inga 
nya ersättningsnivåer. Det handlar endast om den praktiska hanteringen vid 
äskanden om ersättning. 
Grundtanken med regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda är att de 
skall fastställas i god tid före varje ny mandatperiod. Det är viktigt att den som 
överväger att engagera sig politiskt vet vad som gäller. Att ändra reglerna 
under mandatperioden skall undvikas. 
I det nu aktuella förslaget anser beredningen att det inte föreligger några 
hinder att göra de justeringar som föreslås även mitt i en mandatperiod. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 6,2017-01-25 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-01-04 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Förslag till regler, 2017-01-03 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga de i kommunfullmäktige representerade partierna 
Lönenämnden 

Utdrags best yrkande 

el( tt/Je; 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2017-02-27 

KF § 19 Svar på medborgariörslag om Renovering av betongbrygga 

Dnr 94.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarforslaget om renovering av 
betongbrygga besvarat. 

Sammanfattning 
Bryggan som nämns i medborgarforslaget finns inte med i någon planering for 
åtgärd i det korta perspektivet. 

I Karlsborgs kommuns översiktsplan och i kommunens visionsarbete finns ett 
antal åtgärder som syftar till att binda ihop och skapa ett mer attraktiv stråk 
mellan kanalområdet och fästningsområdet. Det kan då vara ett utmärkt 
tillfälle for åtgärder av den åsyftade bryggan. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth: Bifall till kommunstyrelsens forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut, § 14, 2017-02-15 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2017 -Dl-B 
Arne Barthelson, MedborgarfOrslag, 2016-02-24 

Beslutet ska sändas till 
Arne Barthelson 
Gata-/parkchef Arvid Lindner 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 24 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

KF § 20 Svar på medborgarförslag om Städning längs Strandvägen 

Dnr 90.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget om städning av 
Strandvägen besvarat. 

Sammanfattning 
Vägområdet och gång- och cykelvägen utmed Strandvägen är Trafikverket 
väghållare för och ansvarar för drift och underhåll (snöröjning, 
halkbekämpning, sopning och så vidare). 

Stranden och parkområdet mellan strand och väg sköter kommunen. 
Karlsborgs kommun svarar därför för klippning, städning och allmän skötsel 
enligt nivå för den typen av parkmark. 

När det gäller frivilliga arbetsinsatser är det ibland så att en grupp av boende i 
ett område eftersträvar en högre skötselnivå än den som kommunen med dess 
resurser klarar att hålla. Kommunen har då låtit boende göra vissa arbeten och 
servat med logistik runt åtgärden. 

Naturligtvis är förslaget om att kunna använda arbetskraft från gruppen av 
nyanlända behjärtansvärt. Det finns dock ett problem runt arbetsgivaransvar, 
utbildning för att vistas i trafik och för att handha maskiner och så vidare. 

Karlsborgs kommun jobbar för en variant där kommunen via praktikplatser 
ska kunna nå denna målgrupp för arbetsträning under handledning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut, § 15, 2017-02-15 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2017-01-13 
Inger Ericsson, Medborgarförslag, 2015-12-29 

Beslutet ska sändas till 
Inger Ericsson 
Gata-/parkchef Arvid Lindner 

Uldragsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Sida 25 

KF § 21 Svar på medborgarförslag om Pjäsplatser vid Vätternstranden 

Dnr 126.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om Pjäsplatser vid 
Vätternstranden. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att placera artilleripjäser på Vätternstranden i 
Såggatans förlängning har inlämnats. 

Att ansvara för placering av artilleripjäser i kommunen kan inte anses tillhöra 
den kommunala kompetensen. Det gäller såväl montering, uppsättning som 
drift och underhåll. 

Det kommunen kan vara behjälplig med är till exempel planfrågor och 
anvisning av mark. I övrigt måste ansvaret ligga på annan part. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut, § 16,2017-02-15 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2015-10-08 
Kjell Holmåker, Medborgarförslag, 2015-05-18 

Beslutet ska sändas till 
Kjell Holmåker 
Gata-/parkchef Arvid Lindner 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26 

Justerandes si gn 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdatum 

2017-02-27 

KF § 22 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland 

Dnr 324.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal med underavtal Överenskommelse om samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk, att gälla från 2017-04-01. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal reglerar ansvar och samverkan 
avseende hälso- och sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland. De patienter som berörs av detta avtal erhåller 
hälso- och sjukvårdsinsatser från båda huvudmännen. 

Syftet med avtalet är att reglera ansvaret och att på det lokala planet underlätta 
ett väl fungerande samarbete genom en tydlig ansvarsfördelning av 
vårdsinsatserna. 

Den vårdsamverkan som finns mellan huvudmännen delregionalt har som 
uppgift att förankra och tillse att parterna arbetar i enlighet med detta avtal. 

Socialchef Sandra Peters informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut, § 17,2017-02-15 
Skaraborgs kommunalförbund, Protokoll, 2016-12-02 
Västra Götalandsregionen/Västkom, Tjänsteutlåtande, 2016-11-25 
Västra Götalandsregionen/Västkom, Hälso- och sjukvårdsavtal 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Västra Götalandsregionen/Västkom 

Utdrags best yrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 

Justerandes sign 

J1 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF § 23 Handlingsplan för Trygghet, Service och Delaktighet i hemmet 
med digital teknik 

Dnr 261.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för Trygghet, Service och 
Delaktighet i hemmet med digital teknik. 

Sammanfattning 
En överenskommelse mellan socialdepartementet och Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, om satsning på eHälsa gjordes för åren 2013-2015. Under 
år 2014 antog relevant nämnd i respektive kommun kravet på att kommunerna 
skulle etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet i hemmet med 
digital teknik". Kravet var en grund för att detta år erhålla stimulansbidrag för 
fortsatt arbete inom e-Hälsa. I konceptet ingick att ta fram en långsiktig plan 
för finansiering, organisation och samverkan inom e-Hälsoområdet. 

Några kommuner har beslutat om en handlingsplan men de flesta har inte gjort 
det. En mall till handlingsplan har nu tagits fram ihop med kommunerna i 
Västra Götaland där Skaraborg har varit väl representerade. Vid 
socialstyrelsens senaste uppföljning ave-Hälsa och välfårdsteknik i 
kommunerna framgår tydligt att utvecklingen går långsamt. Flera av de mål 
som reglerades i överenskommelsen mellan regeringen och SKL har inte har 
uppnåtts. 

F ör att möta den långsamma utvecklingen av e-Hälsa och välfårdsteknik har 
stort fokus legat på att hitta de gemensamma utmaningar som kommunerna 
ser, för att sedan ge möjlighet att tillsammans lösa dessa och påskynda 
utvecklingen. 

Syftet med handlingsplanen är att den ska stödja kommunen i den långsiktiga 
planeringen vid införande av välfårdsteknik samt att den ska ge möjlighet att 
samverka med andra kommuner, Västra Götalandsregionen och privata 
utförare. 

Regeringen och SKLs styrelse beslutade i mars år 2016 om en nyvision2 för e
hälsa, att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en 
god och jämlik hälsa och välfård och utveckla och stärka egna resurser för 
ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Socialchef Sandra Peters informerar i ärendet. 

Utdmgsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

Kommunstyrelsen, Beslut, § 18,2017-02-15 
Skaraborgs kommunalförbund, Protokoll, 2016-10-21 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Sveriges Kommuner och Landsting 

Utdragsbestyrkande 

Sida 28 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Sida 29 

KF § 24 Tidplan Budget år 2018 

Dm 12.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige att beslutar godkänna upprättat förslag till tidplan för 
Budget 2018. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun införde budgetprocessen år 2017 ett nytt arbetssätt som 
innebär att ordförandeberedningen förslår ramar som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige i oktober. 

Kommunfullmäktige i oktober beslutar även om skattesats, finansiering, 
investeringar samt den övergripande delen i budget- och verksamhetsplanen. 

Utifrån dessa ramar får sedan förvaltningarna arbeta fram sin egen 
detaljbudget samt budget- och verksamhetsplan. Dessa beslutas av respektive 
nämnd i december. 

Nämndernas budget- och verksamhetsplaner lämnas sedan in till 
ekonomienheten för att sammanfogas till en gemensam budget- och 
verksamhetsplan: 

Mars 

24 maj 

26 juni 

31 augusti 

4 september 

30 oktober 

Riktlinjer/direktiv av olika 
uppräknings faktorer 2018 (utskick av 
ekonomienheten till förvaltningarna) 

Budgetavstämning aktuellt läge (KSAU, 
ekonomichef och kommunchef) 

Kommunfullmäktige ägardirektiv AB 
Vaberget, (ev. revideringar perspektiv och 
kommunfullmäktiges mål) 

Budgetinformation för oppositionen 

Ordförandeberedning, förslag till 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslut om ramar, 
skattesats, resultatrnål, finansiering, 
investeringar, samt övergripande budget- och 
verksamhetsplan. 

Utdrag bestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30 

Justcmndes sign 

It 

vecka 50-51 

Kommunfullmäktige 

Sammanlrädesdalum 
2017-02-27 

Nämnder/kommunstyrelsen beslut om 
detalj budget, styrkort samt nämndens 
budget- och verksamhetsplan. 

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

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna (bil. 1 O): 

• Vi ska ha gemensam budgetinformation i augusti med 
förvaltningscheferna där kommunstyrelsens arbetsutskott och en 
representant från varje parti får delta. 

• Det ska vara en rambudget. 

• Det ska avsättas tid i nämnderna för att kunna jobba fram en 
detalj budget och där ska även oppositionen delta. 

Inger Larsson (L), Björn Rubenson (KD), Catarina Davidsson (C) och Kjell 
Sjölund (C): Bifall till Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalernas förslag och finner att 
kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder jag till kommunstyrelsens 
förslag och en nej-röst betyder ja till Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
Liberalernas förslag. 

Med 19 ja-röster mot 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag (bil.11). 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut, § 19, 2017-02-15 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse 

Utdragsbestyrkande 

{)fJ 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Beslutet ska sändas till 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

De i kommunfullmäktige representerade partierna 
Nämnderna 

Utdrags bestyrkande 

Sida 31 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32 

J uSlcmndcs sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

KF § 25 Revidering av regler för partistöd 

Dnr 30.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till 

reviderade regler för partistöd i Karlsborgs kommun att gälla från och 
med 2017-03-01 (bil.12). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2017 fördelas enligt 
upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Partistöd regleras i kommunallagen. Den 1 februari 2014 trädde nya regler för 
partistöd i kraft (SFS 2013:1053) 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-10-28 att fastställa 
regler avseende partistöd. Av reglerna framgår att: 

• Kommunfullmäktige ska fatta beslut om att betala ut partistöd. 

• Kommunfullmäktige ska fatta beslut om hur stort partistödet ska vara. 

• Lokalt partistöd får bara bestå av grundstöd och/eller mandatbundet 
stöd och endast betalas ut till politiskt parti som är en juridisk person, 
det vill säga. registrerad lokal partiförening. 

• Kommunfullmäktige har möjlighet att begränsa partistödet om ett parti 
inte har kunnat bemanna en eller flera av sina platser i 
kommunfullmäktige, så kallade "tomma stolar". 

• Krav införs på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har 
använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin, 
enligt kommunallagen (KL 2 kap § 9 första stycket). Redovisning med 
granskningsrapport per kalenderår ska lämnas in till kommunen. Om 
detta krav inte infrias kan kommunfullmäktige besluta att inte betala ut 
partistöd. 

På grund av att nuvarande regler innehåller en del oklarheter har en 
omarbetning av reglerna genomförts. Det reviderade förslaget är i grunden det 
samma som tidigare men en del förtydliganden har tillförts dokumentet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut, § 20, 2017-02-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-02-
08 ' 

Svensk författningssamling, SFS 2013: 1053 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Beslutet ska sändas till 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

De i kommunfullmäktige representerade partierna 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 

Sida 33 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 34 

Juslerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

KF § 26 Val aven representant och en ersättare i Karlsborgs 
museiiörening under år 2017 

Dm 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums 
förslag att utse följande representant och ersättare i Karlsborgs museiförening 
under år 2017: 

Representant 
Inger Larsson (L) 
Köpmannagatan 10 
546 31 KARLSBORG 

Ersättare 
Anna Bruzell (S) 
Västra vägen 72 
546 31 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs museiförening 
Inger Larsson 
Anna Bruzell 

Utdragsb lyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF § 27 Val aven ledamot och en ersättare i Karlsborgs 
soldathemsförenings styrelse under år 2017 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 35 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums 
förslag att utse följande representant och ersättare i Karlsborgs 
soldathemsförenings styrelse under år 2017: 

Representant 
Inger Larsson (L) 
Köpmannagatan 10 
546 31 KARLS BORG 

Ersättare 
Anna Bruzell (S) 
Västra vägen 72 
546 31 KARLS BORG 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs soldathemsförening 
Anna Bruzell 
Inger Larsson 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 36 

Justerandes sign 

cft 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF § 28 Val av tre representanter vid Karlsborgs soldathemsiörenings 
årsmöte 2017 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums 
förslag att utse följande tre representanter vid Karlsborgs soldathemsförenings 
årsmöte 2017: 

Representanter 
Stig Carlsson (S) 
Kruthusvägen 2 G 
546 33 KARLSBORG 

Staffan ~yrsell (~) 

Prästgården 4 
54694 UNDENÄS 

Björn Rubenson (KD) 
Herrgårdsvägen 2 
546 73 FORSVIK 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth: Kommunfullmäktiges presidium ska vara representanter vid 
Karlsborgs soldathemsförenings årsmöte 2017. 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs soldathemsförening 
Stig Carlsson 
Staffan ~yrsell 
Björn Rubenson 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 37 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

KF § 29 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
AB Vabergets ordinarie bolagsstämma år 2017 

Dm 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid AB Vabergets ordinarie 
bolagsstämma år 2017: 

Ombud 
Inger Larsson (L) 
Köpmannagatan 10 
546 31 KARLS BORG 

Ersättare 
Anita Eliasson 
Masugnsvägen 6 
546 72 MÖLLTORP 

(C) 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sida 38 

Justcmndcs sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF § 30 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Energi AB:s ordinarie bolagsstämma år 2017 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Energi AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2017: 

Ombud 
Mats Mellblom 
Perstorp Östergården 
546 95 KARLSBORG 

Ersättare 
Björn Rubenson 
Herrgårdsvägen 2 
546 73 FORS VIK 

(C) 

(KD) 

Utdrags bestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 39 

Justerandes sign 

)( 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

KF § 31 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Energi Försäljning AB:s ordinarie bolagsstämma 
år 2017 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens fårslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Energi Försäljning AB:s 
ordinarie bolagsstämma år 2017: 

Ombud 
Mats Mellblom 
Perstorp Östergården 
546 95 KARLSBORG 

Ersättare 
Björn Rubenson 
Herrgårdsvägen 2 
546 73 FORSVIK 

(C) 

(KD) 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

KF § 32 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Värme AB:s ordinarie bolagsstämma år 2017 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Värme AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2017: 

Ombud 
Mats Mellblom 
Perstorp Östergården 
546 95 KARLSBORG 

Ersättare 
Björn Rubenson 
Herrgårdsvägen 2 
546 73 FORSVIK 

(C) 

(KD) 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 

JlIslerand ign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF § 33 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
AB Karlsborgsbostäder ordinarie bolagsstämma år 2017 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid AB Karlsborgsbostäders ordinarie 
bolagsstämma år 2017: 

Ombud 
Anita Eliasson 
Masugnsvägen 6 
54672 MÖLLTORP 

Ersättare 
Catarina Davidsson 
Flottarstigen 4 
546 95 KARLSBORG 

(C) 

(C) 

Uldragsbeslyrka nde 

{t I/I!?S 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

Sida 42 

KF § 34 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Utveckling AB:s ordinarie bolagsstämma år 2017 

Dm 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Utveckling AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2017: 

Ombud 
Ingvar Kärrsmyr (KD) 
Hamnen 9 
546 92 KARLSBORG 

Ersättare 
Inger Larsson (L) 
Köpmannagatan 10 
546 31 KARLSBORG 

Juslenrndcs sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes s ign 

c/1 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

KF § 35 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Turism AB:s ordinarie bolagsstämma år 2017 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Turism AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2017: 

Ombud 
Stig Palmqvist (L) 
Parkvägen 21 
54633 KARLSBORG 

Ersättare 
~audlvehorn (KJJ) 
Gällsebo 2 
546 92 ~ÖLLTORP 

Uldragsbe lyrkande 

Il!i]S~ 
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Justerandes sign 

KF § 36 Meddelanden 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

Socialnämndens ordförande Leif Andersson informerar om Ej verkställda 
gynnande beslut (bi1.l3). 

Kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson (S) informerar om dom i 
Förvaltningsrätten. 

Utdragsb~ tYl'kande 
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Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2017-02-27 

KF § 37 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: 

Kjell Sjölund (C): 

• Trafiksäkerhetshöjande åtgärd i Undenäs (bil.14). 

Stefan Hallberg (SD): 

• Status beviljade motioner (bi1.l5). 

• Övergångsbro vid Carl Johan skolan (bi1.16). 

Berith Bohren (V) och Urban Eklöf (V): 

• Rätt till heltid för alla anställda inom kommunen (bi1.17). 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

Il k'h7S 


