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Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§38 Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med förändringen att ärendet 
Inställt kommunfullmäktige 24 april 2017, läggs till dagordningen. 

t yrkande 
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Konununfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§39 Information 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson presenterar sig. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Årsredovisning 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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KF§40 Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till allmänhetens frågestund. 
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Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§41 

Dnr 39.2017 

Nya medborgarförslag 

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

Sammanfattning 
Roger Holmgren har lämnat förslag om målning/märkning av gång- och 
cykelbanor (bil. 19). 

Arne Johansson har lämnat förslag om vattenkran med kåsor vid Öltappen 
(bil.20). 

Sven-Erik Ferm har lämnat förslag om möjlighet för pensionärer att 
ensamma få tillgång till simhallen på Moliden (bil.21). 

Arne Barthelson har lämnat förslag om dialog med Trafikverket (bil.22). 

Beslutsunderlag 
Roger Holmgren, Medborgarförslag, 2017-02-27 
Arne Johansson, Medborgarförslag, 2017-03-07 
Sven-Erik Ferm, Medborgarförslag, 2017-03-21 
Arne Barthelson, Medborgarförslag, 2017-03-23 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 

Utdrags best yrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

Björn Rubenson (KD) ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande Peter 
Lindroth (S) om ny skola i Karlsborg (bi1.23): 

• Hur ser den nuvarande lägesbeskrivningen ut? 

• När kommer man att presentera ett projekteringsunderlag? 

• Vilken tids och handlingsplan är aktuell? 

• Hur kommer den politiska beredningen av skola 2016 ske? 

Kommunfullmäktige beslutar att frågorna får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågorna (bi1.24). 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§43 Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 53 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§44 Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar att Gunnar Ekfeldt (S) efter beslut hos 

Länsstyrelsen är ny ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige noterar att Anita Larsson (S) efter beslut hos 
Länsstyrelsen är ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i beslut utsett Gunnar Ekfeldt (S) till ny ledamot i 
kommunfullmäktige samt Anita Larsson (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Beslut, 2017-03-13 

Beslutet ska sändas till 
Gunnar Ekfeldt 
Anita Larsson 
IT-enheten 

Utdrngsbcstyrk~nde 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 54 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF §45 Revisionsberättelse iör år 2016, frågan om ansvarsfrihet iör 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och iörtroendevalda 

Dnr 26.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning 
Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2016 föreslagit att 
kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Revisionen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 
2016. 

F örtroenderevisor Gunnar Hagman (L) informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förtroenderevisionen, Revisionsberättelse för år 2016,2016-03-15 
Deloitte, Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2016 

Notering 
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. § 20 a kommunallagen 
är berättigade att delta i beslutet. 

Beslutet ska sändas till 
Revisorerna 
Deloitte 
Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§46 

Dnr 26.2017 

Årsredovisning år 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Årsredovisning 
2016 (bil.25). 

2. Kommunfullmäktige bedömer att den verksamhet som bolagen i 
Vabergskoncernen bedrivit under år 2016 har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

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

Karlsborgs kommun uppvisar för år 2016 ett positivt resultat på 19,0 mnkr (år 
2015 9,9 mnkr), vilket motsvarar 5,2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Budgeterat resultat för år 2016 var 7,0 mnkr 2,0 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

I resultatet ingår ej förbrukade tillfälliga statsbidrag för mottagande av 
flyktingar 6,5 mnkr. Resultatet bortsett från dessa tillfälliga medel, (12,5 
mnkr, 3,5 %) är fortfarande betydligt över budget och förra årets resultat. 

Övriga positiva utfall i förhållande till budget är skatteintäkter 1,0 mnkr och 
finansiella intäkter och kostnader 1,1 mnkr. Främst på grund aven lägre 
räntenivå än budgeterat. Negativt utfall är pensionskostnader 2,0 mnkr mer än 
budget efter ökad avsättning under året. 

De två mest positiva händelserna år 2016 är att samtliga nämnder och bolag 
redovisar ett positivt resultat samt att befolkningen ökat med 149 personer och 
uppgår till 6 913. 

Måluppfyllelsen i kommunens styrkortsmodell har förbättrats jämfört med 
föregående år, det kvarstår dock förbättringsområden. 

Kommunkoncernen, kommunen och de kommunala bolagen, redovisar ett 
positivt resultat om 24,4 mnkr (17,3 mnkr). 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 27,2017-03-15 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2017-03-09 
Ekonomienheten, Arsredovisning 2016 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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KF§47 

Dnr 18.2017 

Internkontroll år 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad Internkontroll år 2016. 

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

Rapporterna avseende 2016 visar att några av kontrollmomenten hade brister. 
De flesta anmärkningarna får dock ses som ringa. Nivån ligger något under 
närmast föregående år, en förklaring kan vara många nyanställda. Där rutiner 
inte har blivit kända fullt ut. 

Nämnas kan då brister vid rapportering av delegationsbeslut och inlämning för 
diarieföring. 

Vid kontering av fakturor har det förekommit brister i permanenta anteckning 
med syfte i de fall då detta krävs. 

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

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

De brister som påvisats kommer enligt rapporterna att bli åtgärdade. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 28, 2017-03-15 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2017-03-08 
Ekonomienheten, Internkontroll2016 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 

Uldr.lgsbestYl'kandc 
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KF§48 

Dnr 61.2017 

Konununfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

Överiöring av investeringsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat forslag till överforing av 
investeringsmedel från investeringsbudget år 2016 till investeringsbudget år 
2017. 

Sammanfattning 
Kommunens nämnder har inkommit med ansökningar om att få fora över del 
av investeringsanslag som beviljats under år 2016 och som inte blivit 
avslutade under året. 

Nedan foljer en sammanställning över ansökta överfOringar: 

Nämnd Benämning Start 
år 

Kommunstyrelse Ny grafisk profil 2015 
Kommunstyrelse Dokumentmallsystem 2016 
Kommunstyrelse E-tjänster 2016 
Kommunstyrelse Ny IT-plattform 2016 
Kommunstyrelse Utbyte centrifug reningsverket 2015 
Kommunstyrelse Haganäset relining avlopp 2016 
Kommunstyrelse Byte styrsystem pumpstationer 2016 
Kommunstyrelse Pumpstation Mölltorp 2016 
Kommunstyrelse Renovering vattentornet 2014 
Kommunstyrelse Åsen ombyggnad av gator 2015 
Kommunstyrelse Åsen ombyggnad gator 2016 
Kommunstyrelse Kartprogram 2016 
Kommunstyrelse Grindstugevägen, utbyggnad 2016 
Kultur- o fritidsnämnd Offentlig utsmyckning 2016 
Barn o utbild. nämnd Arb. miljöanp. Mölltorps skola 2016 
Barn o utbild. nämnd Arb. miljöanp. Kompassen 2016 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 29, 2017-03-15 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2017-03-08 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 

Ursprungs 
belopp 

200 
100 
170 
600 
700 
220 
500 
400 

3500 
800 
500 

40 
500 
275 
150 
85 

Summa 
(tkr) 

Justerandes sign Utdragsbcslyrkandc 

If in 

Överföring 
till 2017 

90 
100 
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64 
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158 
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400 

1 200 
219 
500 

19 
373 
275 

24 
30 

4822 
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Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF §49 Svar på motion om Rationaliseringsanalys 

Dm 236.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anförts, att 
avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "kommunen genomför en generell analys av de tänkbara 
rationaliseringsmöjligheter som kan finnas i kommunen. En lämplig 
utgångpunkt för analysen kan vara den rapport som Skattebetalarna tog fram i 
somras." 

De kommunala nämnderna och förvaltningarna har ett kontinuerligt uppdrag 
som handlar om rationaliseringar, prioriteringar och effektiviseringar. Det 
innebär att samtliga kostnader ska såväl utvärderas som 
konsekvensbedömmas. Detta skall göras både före det att beslut tas om en 
åtgärd och efter att den har blivit utförd. Man skall även jämföra sig med 
liknande kommuner i syfte att hitta möjligheter till förbättringar av den egna 
verksamheten. Sveriges kommuner och landsting, SKL, publicerar även olika 
typer av jämförelser mellan olika kommuner. I de jämförelserna tar man 
hänsyn till ett antal olika kriterier och får då fram en så kallad strukturkostnad. 
Där ingår bland annat befolkningens sammansättning och kommunens 
geografiska yta. 

Den rapport från Skattebetalarnas förening som motionären hänvisar till är 
även det en slags jämförelse mellan kommuner. Där har man beräknat 
besparingspotentialen utifrån jämförbara kommuner baserat på befolkningens 
storlek. 

Karlsborgs kommun föredrar att använda sig av de underlag som SKL 
presenterar då dessa bedöms vila på fakta och sakförhållanden. 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Hallberg (SD): Bifall till motionen. 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth 
mot Stefan Hallbergs förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Notering 
Stefan Hallberg reserverar sig till förmån för eget förslag. 

UtdmgsbcslYl'kandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

Kommunstyrelsen, Beslut § 30, 2017-03-15 
Kommunstyrelsens ordf6rande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-02-21 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-10-27 

Beslutet ska sändas till 
Stefan Hallberg 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§SO Svar på motion om Komplettering av Års- och 
delårsrapporter 

Dnr 235.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anfOrts, att 
avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "kommunen under punkten Förvaltningsberättelse i Års
och delårsrapporterna för kommunkoncernen kompletteras med en 
beskrivning av utvecklingen av arbetsmarknaden i kommunen. Motsvarande 
komplettering bör också införas i dokumentet Års- och Delårsrapport för 
kommunstyrelsen, lämpligen under punkten Samhällsutveckling." 

När det gäller utformning av, och innehåll i, kommunens olika redovisningar 
finns många olika önskemål och förslag. Ekonomienheten gör en avvägning 
och prioritering av vad som ska finnas med i dokumenten innan de föreläggs 
politiken inför beslut. Viktiga delar i bedömningen är till exempel hur 
omfattande dessa dokument ska vara samt om man kan finna information, 
statistik och nyckeltal på annat håll. 

Vad gäller statistik om arbetsmarknaden finns en stor mängd information att 
hämta hos Arbetsförmedlingen, där den finns redovisad på både nationell, 
regional samt på lokal nivå. Därmed bedöms just det behovet vara väl 
tillgodosett. 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Hallberg (SD): Bifall till motionen. 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth 
mot Stefan Hallbergs förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Notering 
Stefan Hallberg reserverar sig till förmån fOr eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 31, 2017-03 -15 
Kommunstyrelsens ordfOrande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-02-21 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-10-27 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

Utdrags best yrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF §51 Svar på motion om Förteckning över politiska befattningar 

Dm 264.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anförts, att anse 
motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "kommunen till valet 2018 tar fram en total förteckning 
över de organisationsenheter och deras storlek där det är aktuellt med att göra 
politiska tillsättningar med utgångspunkt från valresultatet. 
En sådan förteckning skulle avsevärt underlätta såväl tillsättningsarbetet som 
uppföljningen av detta." 

Inför varje ny mandatperiod tillsätts en särskild beredning med representation 
från samtliga partier i kommunfullmäktige. Beredningen har två uppgifter: 
Den ena rör den politiska organisationen och den andra arvoden rör de 
politiska uppdragen. Beredningen skall vara färdig med sitt arbete i så god 
tid före valet att kommunfullmäktige kan fatta beslut senast i mars månad 
valåret. 

Den del av beredningens uppdrag som rör den politiska organisationen 
resulterar i ett förslag som föreslår vilka nämnder, styrelser och bolag som 
skall finnas under kommande mandatperiod. Där föreslår även hur många 
ledamöter som skall finnas i respektive nämnd och styrelse. 

Beredningen presenterar alltså en sammanställning som motsvarar det som 
motionären föreslår. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 32, 2017-03-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-02-21 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-11-27 

Beslutet ska sändas till 
Stefan Hallberg 

Justerandes sign UtdragsbcslYl'kandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§52 Svar på medborgarfOrslag om Informationstavla vid 
stenmonumentet söder om Strömmen, KraftsamIaren 

Dm 61.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anförts, att 
bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Rolf Kvicklund inkom 2016-06-20 med ett medborgarförslag gällande en 
informationsskylt vid stenmonumentet KraftsamIaren. Rolf Kvicklund 
efterlyste information om vilket namn monumentet har, vilken konstnären är, 
när konstverket anlades samt vilka bergarter som ingår i kompositionen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har låtit göra en skylt med information samt 
satt upp den vid konstverket. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 33,2017-03-15 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut, 2017-02-22 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-02-20 
Rolf Kvicklund, Medborgarförslag, 2016-06-17 

Beslutet ska sändas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Rolf Kvicklund 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§53 Omiördelning av medel till kommunstyrelsens 
iörfogandeanslag 

Dnr 64.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens 

forfogandeanslag for år 2017 med 250000 kr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utökningen enligt punkt 1 finansieras 
genom att medel anslås ur kommunfullmäktiges forfogandeanslag for 
år 2017. 

Sammanfattning 
I budgeten for år 2017 finns totalt 250000 kr anslaget i kommunstyrelsens 
forfo gandeanslag. 

I kommunfullmäktiges forfogandeanslag i budget 2017 finns totalt 1 700000 
kr anslaget. 

Grundtanken med fordelningen är att åtgärder, projekt och liknande som, 
omfattar större summor i finansiering ska beslutas och finansieras av 
kommunfullmäktige. 

I januari lämnade kommunen in en omarbetad projektplan for utvecklingen i 
Forsvik. Den innehöll, bland annat, en utökad medfinansiering under år 2017 
på totalt 250 000 kr. Kommunfullmäktige hade inget sammanträde i januari 
och därfor beslutade kommunstyrelsen om kommunens medverkan i 
projektansökan samt anvisade medel till den medfinansiering som krävdes. 

Det innebar att kommunstyrelsen avsatte alla medel som fanns i 
forfo gandeanslaget. 

Kommunstyrelsen bör ha viss frihet att besluta i olika frågor och då även 
kunna anslå medel. Förslaget som foreläggs nu innebär att kommunstyrelsens 
forfogandeanslag återställs till den nivå det hade vid årets början samt att detta 
görs genom att medel anslås ur kommunfullmäktiges forfogandeanslag 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 34,2017-03-15 
Kommunstyrelsens ordforande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-03-05 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomi enheten 

Uldragsbcstyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF § 54 

Dnr 42.2016 

Redovisning av partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de redovisningar som de 
angivna partierna har inlämnat. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av 2017 års partistöd sker 
i april månad till de partierna som har lämnat godkänd redovisning 
avseende år 2016 (2016-01-01 - 2016-12-31). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde 2017-02-27 "revidering 
av regler for partistöd" beslut KF § 25 2017-02-27. 

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

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

• Moderaterna Karlsborg 

• Socialdemokraterna Karlsborg 

• Centerpartiet Karlsborg 

• Liberalerna Karlsborg 

• Kristdemokraterna Karlsborg 

• Sverigedemokraterna Karlsborg 

• Vänsterpartiet Karlsborg 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidium, Tjänsteskrivelse, 2017-03-20 
Redovisning partier 

Beslutet ska sändas till 
De i kommunfullmäktige representerade partierna 

U!dmgsbeslyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§55 Inställt kommunfullmäktige 24 april 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar ställa in kommunfullmäktiges 
sammanträde 24 april 2017 på grund av för få ärenden. 

2. Kommunfullmäktiges ledamöter är eniga i beslutet. 

Sammanfattning 
Då endast ett fåtal ärenden ska beslutas av kommunfullmäktige den 24 april 
2017 föreslår kommunfullmäktiges presidium att dessa ärenden flyttas till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017. 

Obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag redovisas därmed vid 
sammanträdet i maj. 

Beslutet ska sändas till 
De i kommunfullmäktige representerade partierna 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§56 Meddelanden 

Inga meddelanden har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdl'llgsbeslYl'kalldc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

KF§57 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: 

Björn Rubenson (KD): 

• Försvarsgymnasium (bi1.26). 

Stefan Hallberg (SD): 

• Komplettering av Plan vid extraordinära händelser (bi1.27). 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdragsbestyrkande 


