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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§58 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

Rolf Andersson, ordforande AB Karlsborgsbostäder, informerar om nya 
boendet Strömmen vid Rödesund. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§60 Allmänhetens frågestund 

Björn Gustafsson frågar om möjligheten till fårbättringar avseende grönytan 
väster om fontänen i korsningen Rv 49 och Kärleksstigen (bi1.29). 

Gata-/parkchef Arvid Lindner besvarar frågorna (bi1.30). 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§61 

Dm 39.2017 

Nya medborgarförslag 

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

Sammanfattning 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige: 

Maria och Linda Gustavsson: 

• Fristående ridhus i Karlsborgs kommun (bil.31). 

Felicia Stohlbin: 

• Multiarena i Norra Skogen (bil.32). 

Lina Frisk: 

• Parkområde i Undenäs (bil.33). 

Petter Eggen: 

• Tennisbanor utanför Moliden (bil.34). 

Bill Wallin: 

• Nordevall II åter i kanalfart för turisten (bil.35). 

• Ungdomar blir entreprenörer inom besöksnäringen (bil.36). 

• Läge i tid och rum för en funktionell och spektakulär byggnad (bil.37). 

Beslutsunderlag 
Maria och Linda Gustavsson, Medborgarförslag, 2017-05-10 
Felicia Stohlbin, Medborgarförslag, 2017-04-11 
Lina Frisk, Medborgarförslag, 2017-05-17 
Petter Eggen, Medborgarförslag, 2017-04-26 
Bill Wallin, Medborgarförslag, 2017-03-29 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 

Utdl11g, bcslyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

Stefan Hallberg (S D) ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande Peter 
Lindroth (S) om inriktning av arbetet för Skola 2016 (bi1.38): 

Kommunfullmäktige beslutar att frågorna får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågorna (bi1.39). 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§63 Interpellationer 

Björn Rubenson (KD) har sänt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och ställer frågor om 
bamgrupper i barnomsorgen (bil.4D). 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) svarar på 
interpellationen (bil.4!). 

~ Utdragsbestyrkande 

r 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 79 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§64 

Dnr 77.2015 

Avsägelse av uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige befriar Johan Persson CM) från 
förtroendeuppdraget som ledamot och l:e vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige befriar Klas Karlsson CC) från 
förtroendeuppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Johan Persson (M) har i skrivelse 2017-05-22 avsagt sig förtroendeuppdraget 
som ledamot och l:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Klas Karlsson (C) har i skrivelse 2017-05-29 förtroendeuppdraget som 
ersättare i byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Johan Persson, Skrivelse 2017-05-22 
Klas Karlsson, Skrivelse 2017-05-29 

Beslutet ska sändas till 
Johan Persson 
Klas Karlsson 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§65 Val av ny ledamot och l:e vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med moderaternas förslag följande 
ledamot och tillika l:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden för tiden 
2017-07-01-2018-12-31 : 

Ledamot 

Christer Hoff 
Parkvägen 34 
546 33 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Christer Hoff 
Kultur- och fritidsnämnden 

(M) 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§66 Svar på motion angående Fritidsledare till äldreboende 

Dm 236.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till socialchefens svar, att anse 
motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna poängterar i en motion till kommunfullmäktige 2016-11-
26 vikten av att de personer som bor på äldreboenden får en meningsfull 
vardag, allt för att skapa välbefinnande och goda minnen. 

Sverigedemokraternas förslag är att anställa en person, som på deltid kan 
fungera som "fritidsledare" på äldreboenden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 44, 2017-04-18 
Socialnämnden, Beslut, 2017-03-01 
Socialchef S andra Peters, Tjänsteskrivelse, 2017-01-26 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-11-27 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 
Stefan Hallberg 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§67 Svar på motion angående Gode män 

Dm 236.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till socialchefens svar, att anse 
motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Under 2016 rapporterades i SVT om att det förekom omfattande förskingring 
och stöld inom verksamheten för gode män. Sverigedemokraterna föreslår 
därför i en motion till kommunfullmäktige 2016-0530 att kommunen som en 
pro aktiv åtgärd utreder statusen för godman verksamheten i Karlsborgs 
kommun. 

Socialchefen anser att det är överförmyndaren som ska ansvara för tillsyn och 
polisanmäla om det förekommer oegentligheter. 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Hallberg (SD): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsen förslag mot Stefan Hallbergs förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Notering 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Stefan Hallbergs förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 45,2017-04-18 
Socialnämnden, Beslut, 2017-03-01 
Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2017-0 1-26 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-05-30 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 
Stefan Hallberg 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF §68 Svar på medborgarförslag om mat producerad på ett etiskt 
och hälsosamt sätt 

Dm 132.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Sammanfattning 
Förslag om att ställa BAS-krav vid upphandling av livsmedel. 
I samarbete med Upphandlingsenheten i Skövde, har det ställts 
Miljöstymingsrådets BAS- krav, det har även efterfrågats lokala producenter, 
för att la in närproducerade livsmedel. 

Studier att svenskt kött orsakar minst utsläpp av växthusgaser. 
Andelen svenskt kött som Karlsborgs kommun inhandlade 2016 uppgick till 
97,1%. 

Ekologiska varor eller inte? 
I Kostprogrammet som Karlsborgs kommun antog 2015-10-26 och som gäller 
till december 2018 ska andelen ekologiska varor ska uppgå till 25% år 2018. 
För år 2016 hade vi nått till 17,9%. 

Klimatsmart rör att minska växthuseffekten. 
Medelvärdet för Karlsborgs kommun C02-e, var under 2016 2,4 C02-/kg. 

Dyrare att upphandla livsmedel med miljöstyrningsrådet BAS-krav. 
Nej det behöver det inte betyda, upphandlingsenheten ställer BAS-krav. 

Förslag på sammanträdet 
Mats Mellblom (C): Ärendet ska återremitteras (bil.42). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska beslutas i dag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska beslutas idag. 

Omröstning krävs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder att ärendet ska beslutas 
idag och en nej-röst betyder att ärendet ska återremitteras. 

Med 16 ja-röster mot 14-nej röster beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet (bil.43). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 46, 2017-04-18 

Utdrags best yrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KostchefIngegerd Eklund, Tjänsteskrivelse, 2017-03-22 
Sofia Kämpe, Medborgarförslag, 2014-06-05 

Beslutet ska sändas till 
Kostchef Ingegerd Eklund 
Sofia Kämpe 
Kommunstyrelsen 

/' 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§69 Svar på medborgarförslag om sjösättningsramp i Forsvik 

Dnr 202.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 

fram en kommunövergripande strategi kring vad som gäller vid 
uppförande av sjösättningsramper. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till strategi ska lämnas till 
kansliet senast 2017-09-18. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att anlägga en sjösättningsramp i sjön Viken har 
inlämnats. 

Flera önskemål om ramper för sjösättning av fritidsbåtar har lämnats in till 
kommunen de senaste åren. 

Vid anläggande av ytterligare sjösättningsramper måste först området 
detaljplaneläggas som verksamhetsområde för hamn och båtverksamhet. Det 
kommer innebära trafik och uppställning av bilar samt båttransporter. Hänsyn 
måste tas till hur platsen används i dagsläget och grannar ska höras. 
Totalt sett behöver vi ha en strategi för hur angeläget detta är i kommunen, 
vilka ställen som är tänkbara samt i vilken prioritetsordning eventuella 
uppföranden ska ske. I detta sammanhang ska också drift och underhåll i 
brukandeskede beaktas. 

Notering 
Förslagsställaren Tommy Johansson har deltagit i debatten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 47, 2017-04-18 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2017-03-07 
Tommy Johansson, Medborgarförslag, 2015-06-25 

Beslutet ska sändas till 
Gata-/parkchef Arvid Lindner 
Tommy Johansson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF § 70 Svar på medborgarförslag om sjösättningsramp i Kyrksjön 

Dnr 171.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 
fram en kommunövergripande strategi kring vad som gäller vid 
uppförande av sjösättningsramper. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till strategi ska lämnas till 
kansliet senast 2017-09-18. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att anlägga en sjösättningsramp i Kyrksjön har 
inlämnats. 

Flera önskemål om ramper för sjösättning av fritidsbåtar har lämnats in till 
kommunen de senaste åren. 

Vid anläggande av ytterligare sjösättningsramper måste först området 
detaljplaneläggas som verksamhetsområde för hamn och båtverksamhet. Det 
kommer innebära trafik och uppställning av bilar samt båttransporter. Hänsyn 
måste tas till hur platsen används i dagsläget och grannar ska höras. 
Totalt sett behöver vi ha en strategi för hur angeläget detta är i kommunen, 
vilka ställen som är tänkbara samt i vilken prioritetsordning eventuella 
uppföranden ska ske. I detta sammanhang ska också drift och underhåll i 
brukandeskede beaktas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 48, 2017-04-18 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2017-03-07 
Nils-OlofFagerström, Medborgarförslag, 2015-04-16 

Beslutet ska sändas till 
Gata-/parkchef Arvid Lindner 
Nils-Olof Fagerström 

IF 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§71 Svar på medborgarförslag om Lyft vid vattnet för person 
med funktionsnedsättning 

Dm 236.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan om lyft för funktionshindrade 
hanteras inom ramen för kommunens samlade tillgänglighetsarbete 
med målet att ansöka om tillgänglighetsflagg. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

Sammanfattning 
Som förslagsställaren beskriver så bor vi i en vacker kommun med mycket 
vatten omkring oss. Många är intresserade av fritidssysselsättningar som har 
med vattnet att göra. Dessa intressen är svåra för människor med 
funktionsnedsättning att utföra. En lyft vid vattnet där man kan lyftas upp och 
flyttas över i en båt skulle öka möjligheterna till en meningsfull vardag och 
fritid. 

Vår kommun bör sträva mot att så långt som möjligt arbeta för en god 
tillgänglighet till våra lokaler och anläggningar men även arbeta för att 
människor med funktionsnedsättning ska kunna utföra meningsfulla 
fritidsaktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 51, 2017-04-18 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2017-03-10 
Tina Kjellgren, Medborgarförslag, 2015-04-23 

Beslutet ska sändas till 
Tina Kjellgren 

Utd mgsbesl)'l'kande 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§72 

Dnr 7.2017 

Extratjänster 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 250 000 kr för täckning av 

kostnader vid inrättande av extratjänster. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel enligt punkt 1 anslås ur 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2017. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att 250000 kr förs från 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2017 till 
kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2017. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-0 1-10 att inrätta 
extratjänster i Karlsborgs kommun. I samband med beslutet fick 
kommunchefen och personalchefen i uppdrag att genomföra analys av var i 
förvaltningarna det kan vara aktuellt att inrätta extratjänster. 

Uppdrag gavs även att inleda förhandlingar med berörda fackliga 
organisationer med mål att teckna lokala avtal avseende inrättande av 
extratj änster. 

Den analys som har genomförts visar att cirka 20 extratjänster bör kunna 
inrättas i kommunen. Ett utkast till avtal behandlas för närvarande av parterna 
och kommer att undertecknas i närtid. 

Bestämmelser kring vad som gäller vid inrättande av extratjänster finns 
reglerade i en särskild förordning (2015:503). SKL och Pacta har i 
Arbetsgivarnytt redogjort för vad som gäller vid inrättande av extratjänster. 

Med anledning av att regelverket för extratjänster har upplevts svårbegripligt 
och begränsande har Arbetsförmedlingen sett över hur reglerna ska tillämpas i 
praktiken. Beslutet innebär att fler personer kan ta del avextratjänster. 

Beslutet innebär att det inte längre finns någon begränsning av vilka 
arbetsuppgifter den som har en extratjänst får utföra. Det innebär också att det 
går att anställa inom alla verksamheter i kommunen/landstinget. Det är viktigt 
att beakta att arbetsgivaren måste intyga till Arbetsförmedlingen att stödet inte 
kommer att användas i ekonomisk verksamhet. Det innebär att det inte ska 
kunna uppfattas som ett betydande stöd till ett enskilt företag, för att undvika 
att åtgärder sker i strid med EU:s statsstödsregler, vilket skulle kunna medföra 
ett återbetalningskrav. 

Utdragsbcstyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

Kommunstyrelsen, Beslut § 52,2017-04-18 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-04-06 

Beslutet ska sändas till 
Personalenheten 
Ekonomi enheten 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§73 Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 
2016 

Dm 70.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
direktionen samt enskilda ledamöter för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2016. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 2016. 

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
föreslår kommunfullmäktige att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Notering 
På grund av jäv deltar inte kommunens ledamöter och ersättare i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 49, 2017-04-18 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Utdragsbcs(yrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§74 Årsredovisning 2016 Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dnr 212.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2016. 

Sammanfattning 
Årsredovisning har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Årets 
resultat är negativt och uppgår till -8,6 mnkr som kan jämföras med ett 
budgeterat resultat för 20 16 på -6,7 mnkr. 

Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det 
negativa resultatet inte att återställas enligt kap 8 § Sb kommunallagen. 

Direktionen har för avsikt att använda delar av det egna kapitalet till att 
finansiera insamlingen av matavfall. 

Notering 
På grund av jäv deltar inte kommunens ledamöter och ersättare i 
Avfallshantering Östra Skaraborg i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 61,2017-04-18 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll, 2017-03-27 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 2016, 
Revisionsberättelse för år 2016 

Beslutet ska sändas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§75 Årsredovisning 2016 Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Dnr 212.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2016. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan östra Skaraborg har överlämnat den av direktionen godkända 
årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2016. 
Revisorerna i Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår att 
kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2015. 

Kommunalförbundets resultat uppgår till 1 942 tkr. Eget kapital uppgår till 
5 942 tkr. Eget kapital överstigande 4 mkr återbetalas till 
medlemskommunerna utifrån deras andelar 2016. Det betyder att 1942 tkr 
kommer att återbetalas under år 2017. 

Notering 
På grund av jäv deltar inte kommunens ledamöter och ersättare i 
Miljösamverkan östra Skaraborg i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 62, 2017-05-16 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Protokoll, 2017-03-17 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Årsredovisning 2016 
Revisionsberättelse för år 2016 

Beslutet ska sändas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§76 Årsredovisning 2016 Samordningsiörbundet Östra 
Skaraborg 

Dm 212.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas fOrslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Samordningsforbundet Östra 
Skaraborg ansvarsfrihet for år 2016. 

Sammanfattning 
Styrelsen for SamordningsfOrbundet Östra Skaraborg har lämnat sin 
årsredovisning och revisionen har lämnat en revisionsberättelse där de 
tillstyrker att samordningsfOrbundens årsredovisning godkänns for år 2016. 

Notering 
På grund av jäv deltar inte kommunens ledamöter och ersättare i 
Samordningsforbundet Östra Skaraborg i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 63,2017-05-16 
Samordningsforbundet Östra Skaraborg, Protokoll 
Samordningsforbundet Östra Skaraborg, Årsredovisning 2016 
Revisionsberättelse fOr år 2016 
PWC, Granskningsrapport for år 2016 

Beslutet ska sändas till 
Samordningsforbundet Östra Skaraborg 

Uldrag beslyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§77 Årsredovisning 2016 Tolkrormedling Väst 

Dm 212.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för 
år 2016. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättnings 
förmedling i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning och översättning 
till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och 
distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text. 

Under 2016 har förbundet utfört cirka 355000 uppdrag. Tillsättning av 
inkomna beställningar uppgick till 97,6%. 

Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att även 
2016 skulle ha ett högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca 50 
000 fler uppdrag och resultatet blev 2,3 mkr. 

De största differenserna mellan budget och utfall härrör till det ökade antalet 
beställningar som inkom under året. Utfall för personalkostnad ligger 2,9 mkr 
över budgeterat belopp och beror främst på kostnader för timanställda, 
personalens pensionsförsäkringsavgifter och sjuklön. 

Kostnader för köpta tjänster överskrider budgeten med drygt 400 tkr där den 
största kostnaden är konsulttjänster i samband med den arbetsmiljöutredning 
som pågått under året och upphandlingsstöd av extern partner i samband med 
ny upphandling av verksamhetssystem 

Övriga kostnader under året ligger i nivå med budget. 

Notering 
På grund av jäv deltar inte kommunens ledamöter och ersättare i 
Tolkförmedling Väst i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 64,2017-05-16 
Tolkförmedling Väst, Beslut § 275, 2017-04-07 
PWC, Granskning 
Tolkförmedling Väst, Arsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Tolkförmedling Väst 

Utdragsbcslyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§78 Upphävande av taxa rör offentlig kontroll enligt lagen om 
foder och animaliska biprodukter 

Dnr 81.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva gällande taxa fOr offentlig kontroll 
enligt lagen om foder och animaliska biprodukter. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner har tidigare 
antagit var sin taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter som gäller för Miljösamverkans verksamhet. 

Numera utövar miljönämnden kontroll av nedgrävning av häst och kontroll av 
andra animaliska biprodukter hos miljöstörande verksamheter enligt 
miljöbalken. 

Kontrollen av animaliska biprodukter hos livsmedelsanläggningar utför 
nämnden i samband med livsmedelskontrollen. Dessa kontroller finansieras av 
taxan för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område och taxan för 
offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. 

Den 8 februari 2017 föreslog Miljönämnden östra Skaraborg Miljösamverkans 
direktion att föreslå Miljösamverkans medlemskommuner att upphäva 
gällande taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 65,2017-05-16 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Beslut § 5,2017-03-17 

Beslutet ska sändas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§79 Erbjudande-förvärv av aktier i Inera AB 

Dm 126.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) 

aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel för köpet enligt punkt 1 anslås 
ur finansförvaltningen. 

3. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och 
att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal 
(bi1.44). 

Sammanfattning 
Inera bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att 
utveckla e-hälsotjänster för invånarna, på uppdrag av samtliga landsting och 
regioner. Genom samverkan och med uppdrag från landsting och regioner har 
Inera utvecklat gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och 
andra stöd för digitalisering. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal 
landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden, 
UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via nätet. Bolaget har en 
omsättning på drygt 600 miljoner kronor och ungefär 200 anställda. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg. 

Ar 2007 förvärvades bolaget Carelink (grundat av Landstingsförbundet, 
Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket med ändamålet att 
utveckla och samordna infrastrukturtjänster). Då hade Infomedica bytt namn 
till Sjukvårdsrådgivningen SYR AB och 2010 bytte bolaget åter namn, till 
Inera AB. 

Syftet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att 
effektivisera verksamheterna i både kommuner, landsting och regioner. Inera 
blir en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala 
lösningar även för kommunerna. Genom förvärvet kan utvecklings- och 
förvaltningskostnaderna sänkas, och utvecklingstakten höjas genom ett mer 
samordnat arbete. 

Syftet är också att kunna återanvända det som Inera tidigare utvecklat för 
landsting och regioner i form av tjänster, infrastruktur och säkerhetslösningar, 
för de verksamhetsområden som kommunerna ansvarar för, till exempel skola, 
omsorg och samhällsbyggnad. 

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

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 97 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

Kommunstyrelsen, Beslut § 66, 2017-05-16 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-04-24 
Sveriges Kommuner och Landsting, Missiv, 2017-03-24 
Inera AB, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Inera AB 

Utdragsbeslyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§80 Bidragsansökan från Allsångsiöreningen i Karlsborg 

Dnr 127.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Karlsborgs Allsångsförening 

125 000 kr i bidrag år 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel anslås ur kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag för år 2017. 

Sammanfattning 
Allsångsföreningen har årligen fått ett bidrag till sina evenemang i Karlsborg. 
I år har Allsångsföreningen ansökt om ett bidrag på 125 000 men år 2017 har 
inte dessa medel fördelats i budget till någon förvaltning. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C), Inger Larsson (L), Björn Rubenson (KD), Torbjörn 
Colling (M) Peter Lindroth (S) och Berith Bohren (V): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Notering 
Kjell Sjölund (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 67,2017-05-16 
Kultur- och fritids chef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-05-04 
Karlsborgs Allsångsförening, Ansökan, 2017-04-24 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomi enheten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Karls borgs Allsångsförening 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF § 81 Redovisning av obesvarade motioner 

Ordförande infonnerar om obesvarade motioner (bi1.4S). 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF § 82 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Ordförande informerar om obesvarade medborgarförslag (bi1.46). 

Uldra1!l bC!llyl'kandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§83 Meddelanden 

Ordförande Stig Carlsson (S) uppmanar ledarmötena att uppdatera sina 
läsplattor på eftermiddagen dagen för kommunfullmäktige då vissa handlingar 
ibland lämnas in den dagen. 

KommunchefKjell-Ake Berglund informerar om gemensamt 
kommunfullmäktige med Karlsborg, Tibro och Hjo 2017-10-16. 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

KF§84 Anmälan om nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen fOr 
beredning. 

Sammanfattning 
Ordforande Stig Carlsson (S) anmäler foljande motioner som inkommit till 
kansliet: 

Kjell Sjölund (C): 

• Studieresa till Auschwitz for eleverna i årskurs 9 (bil.47). 

Stefan Hallberg (SD): 

• Karlsborgs Sociala Stiftelse (bi1.48). 

Anita Eliasson (C): 

• Byggnation i Mölltorp (bi1.49). 

Jan-Yngve Johansson (SD): 

• Låsning av fordon (bi1.S0). 

Catarina Davidsson (C): 

• Parkenområdet (bi1.S1). 

Anders Lundgren (C): 

• Byggnation av bostäder (bi1.S2). 

• Sanering for bostadsbyggnation (bi1.S3). 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 


