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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 158 Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med förändringen att ärendet 
Val av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt, läggs till dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

KF § 159 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 204 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

Bibliotekschef Rebecca Levander informerar om Bibliotekssamverkan 
Mellansjö och lokal biblioteksverksamhet i Karlsborgs kommun. 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson informerar om folkhälsoarbete i 
Karlsborgs kommun. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 160 Allmänhetens frågestund 

Annica Eriksson frågar om när kommunen ska börja arbeta med miljöfrågan 
som tillhör gruvprospekteringen vid Havsmon 1 (bi1.88). 

Kommunfullmäktige presidium beslutar att frågorna rar ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågorna (bi1.89). 

Margareta Almfelt frågar om varför kommunen inte hade något att erinra 
mot prospekteringstillstånd vid Havsmon l (bi1.90). 

Kommunfullmäktige presidium beslutar att frågorna rar ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågorna (bi1.91). 

Ajournering begärs 19.35-19.45. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 161 Nya medborgariörslag 

Inga nya medborgarförslag har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 162 Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 207 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

Stefan Hallberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Peter 
Lindroth (S) om Framtida V A-taxor (bi1.92). 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågan (bi1.93). 

Kjell Sjölund (C) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Peter 
Lindroth (S) om Nedprioritering av direktionens möten i Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg (bi1.94). 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågan (bi1.9S). 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 163 Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 164 

Dm 77.2015 

Avsägelse av uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige befriar Elise-Marie Samuelsson (S) från 
förtroendeuppdragen som nämndeman vid Skövde tingsrätt samt som ledamot 
i Tolkförmedling Väst. 

Sammanfattning 
Elise-Marie Samuelsson har i skrivelser 2017-11-19 avsagt sig 
förtroendeuppdragen som nämndeman vid Skövde tingsrätt samt som ledamot 
i Tolkförmedling Väst. 

Beslutsunderlag 
Elise-Marie Samuelsson, Avsägelser, 2017-11-19 

Beslutet ska sändas till 
Elise-Marie Samuelsson 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 165 

Dnr 77.2015 

Val av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 210 

1. Kommunfullmäktige utser i enlighet med socialdemokraternas förslag 
Jörgen Handfast (S) till ny nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt för 
tiden 2017-12-01-2019-12-3l. 

2. Kommunfullmäktige beslutar förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har i skrivelse 2017-11-27 nominerat Jörgen Handfast (S) 
till ny nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt. 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraterna, Skrivelse, 2017-11-27 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs tingsrätt 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 166 Svar på medborgariörslag om Hjulångaren Nordevall II 
åter i kanalfart iör turister 

Dnr 188.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här har anförts att 
avslå medborgarforslaget. 

Sammanfattning 
Förslagsställaren beskriver några olika åtgärder som, enligt hans uppfattning, 
bidrar till att Nordevall blir den turistmagnet som den har förutsättningar att 
bli. Grunden i forslaget är att Nordevall Infor säsongen år 2018 utrustas med 
"bogpropeller", gärna vattendriven, som dramatiskt ökar fartygets 
manöverformåga vid gång i kanal. Medborgarforslaget innehåller även forslag 
på vilka rutter som fartyget kan gå. 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-27 att utträda ur Forsviks Ångbåtar 
ekonomisk forening från och med 2008-12-01. Samtidigt med det beslutet 
avyttrades kommunens ägande i foreningen och därmed även ägandet av Eric 
Nordevall II. I och med det beslutet är kommunen inte heller delaktig i vilka 
eventuella satsningar som görs avseende Nordevall. De nuvarande ägarna har 
det fulla ansvaret for vad som ska göras samt på vilket sätt driften sker. 

Karlsborgs kommun har fullt fortroende för ägarnas kompetens och har inga 
ambitioner att återigen bli delaktiga i driften av Eric Nordevall II. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 135,2017-11-13 
Kommunstyrelsens ordforande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-10-
23 
Bill Wallin, Medborgarförslag, 2017-03-29 

Beslutet ska sändas till 
Bill Wallin 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 167 Svar på medborgarförslag om Ungdomar blir 
entreprenörer inom besöksnäringen 

Dm 189.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här har anförts att 
avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget presenteras en projektide som vänder sig i huvudsak till 
arbetslösa ungdomar. Förslaget är mycket detaljerat. I grova drag går det ut på 
att arbetslösa ungdomar "skall tända på att bli entreprenörer inom 
besöksnäringen". Första punkt i projektet är att genomföra en inventering av 
fastigheter som är obebodda eller sporadiskt använda. Efter genomförd 
inventering föreslås ett tiotal ytterligare uppgifter som ska genomföras av 
ungdomarna. Målet är att det redan till sommaren 2018 finns 10 - 20 objekt att 
hyra ut, presenterade på Internet. 

Inom ramen för turistbolagets uppgifter finns bland annat att inventera möjliga 
boenden samt att bistå vid uthyrning av dessa. Den uppgiften finns också inom 
ramen för samarbetet i MTGK turism. Det samarbetet omfattar, förutom 
Karlsborgs kommun, även kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. 

I kommunens arbete med att få fram fler unga entreprenörer finns sedan ett 
antal år tillbaka projektet "Sommarlovsentreprenörer". Där kanske 
medborgarförslaget, eller delar av det, kan komma att prövas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 136,2017-11-13 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-10-
23 
Bill Wallin, Medborgarförslag, 2017-03-29 

Beslutet ska sändas till 
Bill Wallin 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 168 Svar på medborgarförslag om Öltappen - läge i tid och rum 
för en funktionell och spektakulär byggnad 

Dnr 190.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här har anförts att 
anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Få, om ens några, platser röner lika stort intresse hos allmänheten att utveckla 
som området vid den så kallade Öltappen. 

I det här medborgarförslaget lämnas ett förslag om att det på området vid 
Öltappen uppförs en funktionell och spektakulär byggnad. Den primära 
uppgiften för byggnaden är att få passerande trafikanter/semesterbilister att 
stanna. Förslaget har en relativt hög detaljeringsgrad när det gäller byggnadens 
utförande. Förslagsställaren beskriver även hur han ser på kommunens 
ekonomiska möjligheter att genomföra förslaget. 

En särskild utvecklingsgrupp har för närvarande kommunstyrelsens uppdrag 
att lämna förslag på utveckling av området norr om Göta Kanal vid Rödesund. 
Kommunchefen leder gruppens arbete och kommunstyrelsens arbetsutskott är 
politisk styrgrupp. 

Öltappen ingår i det området och det nu aktuella medborgarförslaget 
överlämnas till gruppen för ställningstagande om det ska inarbetas i det förslag 
som de kommer att lämna under första delen av år 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 137, 20l7-11-13 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-10-
23 
Bill Wallin, Medborgarförslag, 2017-03-29 

Beslutet ska sändas till 
Bill Wallin 

~ , . . 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 169 Samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 

Dm 236.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbetet mellan Karlsborgs kommun och Östra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden åren 2018 - 2021 (bi1.96). 

Sammanfattning 
Avsikten med samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete mellan 
Karlsborgs kommun och Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden är att stärka det 
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större 
genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och 
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna 
skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i hälsans 
bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor, livsmiljöer och 
levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande 
insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från 
befolkningens behov. 

Folkhälsoarbetet ska ses som strategiskt utvecklingsområde. Det innebär bland 
annat att: 

• Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och utgå från befolkningens 
behov 

• Folkhälsoarbetet ska ha tydliga mål och en tydlig uppföljning 

• Folkhälsoarbete ska bygga på systematiska och målinriktade insatser, 
integrerade i ordinarie verksamhet 

• Styrning och ledning av folkhälsoarbetet ska vara integrerat i 
kommunernas ledningssystem 

Uppsägning av samverkansavtalet ska ske nio månader före avtalstidens 
utgång. I annat fall förlängs avtalet med ytterligare fyra år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 138,2017-11-13 
Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Tjänsteskrivelse, 2017-10-02 
Västra Götalandsregionen, Beslut, 2017-09-21 
Västra Götalandsregionen, Samverkansavtal, 2017-09-21 

Förslag på sammanträdet 
Anna Bruzell (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 170 Nytt arkivreglemente för Karlsborgs kommun 

Dnr 257.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar nytt arkivreglemente att gälla från och med 
2018-01-01 (bi1.97). 

2. Kommunfullmäktige ger kommunens bolag och stiftelser i uppdrag att 
inarbeta arkivreglementet i sina respektive bolagsordningar och 
stadgar. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommuns nuvarande arkivreglemente är från 1997 och är i behov 
aven revidering. Sedan år 2014 har Karlsborg, Hjo och Tibro kommuner en 
gemensam arkivfunktion och kommunarkivarien strävar efter att de styrande 
dokumenten ska likriktas inom de tre kommunerna. Motsvarande förslag till 
reglemente kommer därmed lämnas även till Hjo och Tibro kommuner för 
beslut. 

Arkivreglementet reglerar hanteringen av kommunens handlingar så att 
myndigheterna inom varje kommun följer de av Riksarkivet angivna 
bestämmelser samt de av respektive kommun ställda krav. Det är enligt 
arkiviagen varje myndighet och kommunalt företag som ansvarar för sina 
allmänna handlingar. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och tillika 
tillsynsmyndighet. Tillsynen får delegeras till kommunarkivarien som även 
ger myndigheterna råd och stöd i arkivfrågor. 

I reglementet finns även närmare beskrivet att varje myndighet ska utse en 
arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare som är kontaktpersoner 
gentemot arkivmyndigheten. Rutiner för bevarande och gallring beslutas om i 
ett särskilt dokument, nämndens eller bolagets dokumenthanteringsplan. 
Enligt det nya förslaget ska dessa revideras fortlöpande och inte endast 
vartannat år. Översynen görs varje år i samband med internkontrollen vid varje 
myndighet. 

Reglementet kan användas fullt ut på helägda kommunala bolag eller för 
juridiska personer som avses i l kap 9 § sekretesslagen. Därutöver måste dock 
fullmäktige genom bestämmelse i bolagsordning, ägardirektiv eller stadgar 
göra beslutet associationsmässigt bindande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 139,2017-11-13 
Arkivarie Elisabeth Bäckström, Tjänsteskrivelse och reglemente, 2017-10-09 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

Beslutet ska sändas till 
Arkivarie Elisabeth Bäckström 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 171 Revidering av förbundsordning för Skaraborgs 
kommunalförbund 

Dnr 263.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderad förbundsordning för 
Skaraborgs kommunalförbund att gälla från 2018-01-01. 

Sammanfattning 
Nuvarande förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund reviderades 
2015-01-15 med en översyn av hela det gällande styrdokument. 

Med anledning av behov av ytterligare tydliggörande avseende tillämpningen 
av LOV (lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så kallade in
house undantaget från kravet på upphandling, föreslås en revidering av nu 
gällande förbundsordning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 140,2017-11-13 
Skaraborgs kommunalförbund, Beslut, 2017-09-26 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skaraborgs kommunalförbund 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

Sida 219 

KF § 172 Revidering av förbundsordning för Miljösamverkan Östra 
Skaraborg 

Dnr 258.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad förbundsordning för 
Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla från 2018-01-01. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 böljar en ny kommunallag (2017:725) att gälla. I den finns 
nya bestämmelser som gör att förbundsordningen för kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg behöver revideras. Förbundsordningen 
kompletteras också med några uppgifter som redan nuvarande kommunallag 
anger att en förbundsordning ska innehålla och som tidigare inte har funnits 
med. 

Här följer en sammanfattning av ändringarna: 

• Nytt: Ersättare i direktionen har närvaro- och yttranderätt vid 
direktionens sammanträden. 

• Nytt: "Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet." 

• Ändring: Kungörelser och tillkännagivanden om justering av protokoll 

med mera ska anslås på kommunalförbundets anslagstavla som finns 
på förbundets webbplats i stället för på Skövde kommuns fysiska 
anslagstavla. 

Ändring: Direktionen fastställer budgeten för nästkommande år i 
oktober i stället för i juni. 

• Nytt: En beskrivning av förfarandet vid en medlems utträde ur 
förbundet. 

• Nytt: En bestämmelse om arvoden och andra ekonomiska förmåner för 

kommunalförbundets förtroendevalda revisorer. 

• Nytt: En bestämmelse om allmänhetens rätt att ställa frågor om 
förbundets årsredovisning vid ett direktionssammanträde. 

• Ändring: Uppdatering av hänvisningar till kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 141, 2017-11-13 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Beslut, 2017-10-13 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Förbundsordning 

Beslutet ska sändas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 173 Revidering av socialnämndens reglemente 

Dnr 273.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar anta revideringen av socialnämndens 
reglemente. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 
2018-01-01. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i kraft. När lagen trädde ikraft inträder en skyldighet för 
Karlsborgs kommun att ansvara för den omedelbara tillsynen av att lagen 
efterföljs. Enligt gällande reglemente för socialnämnden, ansvarar nämnden 
bland annat för kommunens skyldigheter enligt tobakslagen. Många 
bestämmelser som ska gälla för e-cigaretter har i sina motsvarigheter i 
tobakslagstiftningen. 

Därför är det lämpligt att socialnämnden får ansvara även för kommunens 
skyldigheter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
Reglementet för socialnämnden samt delegationsordning föreslås revideras. 

Kommunen får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. För att kunna ta ut avgift för tillsynen, måste 
beslut om det fattas av kommunfullmäktige. 

Uttag av avgift i samband med tillsyn av försäljning ave-cigaretter beslutas av 
kommunfullmäktige i samband med övriga uppdateringar av avgifter då nya 
taxor för tillstånd och tillsyn av alkoholförsäljning mm beslutas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 142,2017-11-13 
Socialnämnden, Beslut, 2017-10-04 
Socialnämnden, Reglemente 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 174 Taxa ansöknings- och tillsynsavgifter, tillståndsenheten i 
samverkan (TIS) 

Dnr 281.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget på taxa för 
ansöknings- och tillsynsavgifter inom ramen för TIS. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2018-
01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande taxor, taxa för 
serveringstillstånd KF 2014-02-25 § 9 och taxa för tobak, folköl och 
receptfria läkemedel KF 2016-03-29 § 77, upphör att gälla 2017-12-
31. 

Sammanfattning 
Nuvarande samarbete gällande alkoholhandläggning (KAS med Skara som 
värdkommun) upphör vid årsskiftet. De kommuner som nu ingår i Skaras 
kommun kommer efter årsskiftet ingår i Lidköpings kommuns samarbete 
(TIS). De avgifter för ansökning och tillsyn som kommunen kan fakturera bör 
vara lika i hela samarbetsområdet. De nya avgifterna innebär en viss höjning 
jämfört med nuvarande taxor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 143,2017-11-13 
Socialchef S andra Peters, Tjänsteskrivelse, 2017-10-11 
Socialnämnden, Beslut § 130,2017-11-01 
Socialnämnden, Taxa 
Kommunfullmäktige, Beslut § 77,2016-03-29 
Kommunfullmäktige, Beslut § 9,2014-02-25 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum : 2017-11-27 

KF § 175 Valkretsindelning valet 2018 

Dm 282.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen besluta att 
behålla nuvarande valkretsindelning i Karlsborgs kommun. Skälen för 
beslutet återfinns i den följande texten. 

2. Kommunfullmäktige beslutar förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
I vallagen anges att: 
"Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av 
kommunfullmäktige. Sådana beslut måste ha fattats senast den 1 december 
året innan valåret för att gälla vid nästa val". 

Länsstyrelsen har under hösten informerat kommunen om att Undenäs och 
Forsviks valdistrikt är för små i antal röstande. I tabellen nedan framgår hur 
många röstberättigade det finns i Karlsborgs kommun, uppdelade per 
valdistrikt. I tabellen redovisas även valdeltagandet i valet 2014. 

Röstberättigade Valdelt. Valdelt. Valdelt. 
Valdistrikt vid valet 2018 riksdag 2014 region 2014 kommun 2014 

Karlsborg centrum-södra 1 676 83,1% 81,1 81,3% 

Karlsborg norra 1 626 87,2% 85,9% 86,9% 

Mölltorp - Brevik 1 410 86,6% 84,3% 85,5% 

Undenäs 511 85,0% 80,0% 80,0% 

Forsvik. 333 85,6% 85,4% 85,4% 

TOTALT 5556 88,6% 86,2% 86,8 

Länsstyrelsens strävan är valdistrikt med minst 1 000 - 2 000 röstberättigade. 
Med det måttet så försvinner både Undenäs och Forsvik som enskilda 
valdistrikt. Inte heller en sammanslagning av de båda distrikten gör att man 
når Länsstyrelsens strävan. 

Justerandes sign 

Länsstyrelsen efterfrågar en plan för hur Karlsborg skall hantera detta, då 
särskilda skäl skall anges om kommunen vill behålla nuvarande 
valdistriktsindelning. 

Karlsborgs kommuns ställningstagande är följande: 
Kommunen önskar behålla samtliga nuvarande valdistrikt. Som huvudsakliga 
skäl för det anför kommunen följande: 

• Möjligheten för samtliga röstberättigade att delta i allmänna val är 
fundamentet i svensk demokrati. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

• Valdeltagandet är generellt högt i Karlsborgs kommun. En viktig 
anledning till det vet vi är möjligheten att rösta nära den plats man bor. 

• Vi har ett högt åldersläge på vår befolkning. Många i den äldre 
generationen saknar körkort och har därmed svårt att själva lösa 
transporter till exempelvis vallokaler. 

• Kollektivtrafiken är begränsad mellan de olika kommundelarna, på 
helger i princip obefintlig. Därmed är inte heller kollektivtrafik ett 
alternativ för att kunna nå vallokaler om de inte finns nära där man bor. 

Sammantaget anser Karlsborgs kommun att de motiv vi anför talar starkt för 
att behålla nu gällande valkretsindelning. 

Vi hemställer därför om att Länsstyrelsen inte beslutar om några förändringar i 
valkretsindelningen i Karlsborgs kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 145,2017-11-13 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-11-09 

Beslutet ska sändas till 
Länsstyrelsen 
Valnämnden 

~\ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 176 Meddelanden 

Inga meddelanden finns att delge vid dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

KF § 177 Anmälan om nya motioner 

Inga nya motioner har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdrags best yrkande 


