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Sammanträdesdatum: 201 8-02-26 

KF§l Godkännande av dagordning 

Sida 4 

Sammanträdet godkänner dagordningen med fOrändringen att ärendet Val av 
nya ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden läggs till 
dagordningen. 

Utdragsbcstyrkandc 
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KF§2 Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 5 
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Sammanträde,datum: 2018-02-26 

KF§3 Nya medborgarförslag 

Dnr 2.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar at! medborgarförslagen lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Sida 6 

Nedanstående medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige: 

Daniel Johansson: 

• Gångväg i Forsvik (bi!.2) . 

RolfKvickiund: 

• Konstutställning (bi!.3). 

Johan Nilsson: 

• Trafiksituationen vid Strandskolan (bil.4). 

Beslutsunderlag 
Daniel Johansson, Medborgarförslag, 2018-02-13 
RolfKvickiund, Medborgarförslag, 2017-12-22 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 
Daniel Johansson 
Rolf Kvicklund 
Johan Nilsson 

Utdragsbcstyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Inger Larsson (L) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Leif 
Andersson (S) om behandlingen av motionen Äldres rätt till kultur (bil.S). 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Socialnämndens ordförande Leif Andersson (S) ber att få besvara frågan vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 20 18-03-26. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

KF§5 Interpellationer 

Sida 8 

Björn Rubenson (KO) har sänt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Peter Lindroth (S) och ställer en fråga om Ensamkommande 
ungdomar i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 
år (biI.6). 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar interpellationen 
(bil. 7). 

let 
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Sammanträdesdatum: 20 18-02-26 

KF§6 Avsägelser av uppdrag 

Dm 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 9 

l. Kommunfullmäktige befriar Anders Gunnarsson (M) från 
fOrtroendeuppdraget som ledamot i Rådet fOr funktionshinderfrågor. 

2. Kommunfullmäktige befriar Anna Bruzell (S) från 
f<irtroendeuppdraget som ledamot och tillika ordf<irande i valnämnden. 

3. Kommunfullmäktige befriar Inger Andersson Hultin (S) från 
fOrtroendeuppdraget som ledamot i bam- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Anders Gunnarsson (M) har i skrivelse 2018-02-23 avsagt sig 
f<irtroendeuppdraget som ledamot i Rådet f<ir funktionshinderfrågor. 

Anna Bruzell (S) har i skrivelse 2018-02-16 avsagt sig f<irtroendeuppdraget 
som ordf<irande i valnämnden. 

Inger Andersson Hultin (S) har i skrivelse 2017-12-07 avsagt sig 
f<irtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i bam
och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Anders Gunnarsson, Skrivelse, 2018-02-23 
Anna Bruzell, Skrivelse, 2018-02-16 
Inger Andersson Hultin, Skrivelse, 2017-12-07 

Beslutet ska sändas till 
Anders Gunnarsson 
Anna Bruzell 
Inger Andersson Hultin 
Rådet fOr funktionshinderfrågor 
Bam- och utbildningsnämnden 

I el! 
Utdragsbestyrkande 
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Samma nträdesdatum: 20 18-02-26 

Sida lO 

KF§7 Val av ny revisor och tillika ordförande för revisionen 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med centerpartiets förslag följande 
revisor och tillika ordförande för revisionen för tiden 2018-03-01 - 20 18-12-
31 : 

Revisor 

Åke Eriksson 

Beslutet ska sändas till 
Åke Eriksson 
Lekmannarevisorema 
Lönekontoret 

(C) 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Sida II 

KF§8 

Dnr77.2015 

Val av ny ledamot och tillika ordförande i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med socialdemokraternas forslag foljande 
ordforande for valnämnden for tiden 2018-03-01 - 2018-12-31: 

Ordförande 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Beslutet ska sändas till 
Gunnar Ekfeldt 
Lönekontoret 

I~ 
Utdmgsbcstyrkandc 
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Sa mmanträdesdatum: 2018-02-26 

KF§9 Val av nya ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

Dnr77.20IS 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 12 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med socialdemokraternas förslag följande 
ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2018-03-
01 - 2018-12-31: 

Ledamöter 

Ninni Siderud 

Gun Svahn 

Stig Carlsson 

Ersättare 

(S) 

(S) 

(S) 

Jonas Davidsson (S) 

Beslutet ska sändas till 
Ninni Siderud 
Gun Svahn 
Stig Carlsson 
Barn- och utbildningsnämnden 

/ri 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Sida 13 

KF § 10 

Dm 77.2015 

Val av ny ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med moderaternas forslag fOljande 
ledamot for Rådet for funktionshinderfrågor for tiden 2018-03-01 - 2018-12-
31 : 

Ledamot 

Torbjörn Colling CM) 

Beslutet ska sändas till 
Rådet fOr funktionshinderfrågor 
Torbjörn Colling 

Utdragsbeslyrkande 
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Sida 14 

KF § 11 Svar på medborgarförslag om utvidgning av utegym 

Dm 291.2017 

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

Sammanfattning 
Jan-Ove Flodin har ställt ett medborgarförslag gällande utvidgning av utegym. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har avsatt 50 tkr för ytterligare ett utegym vid 
Molidens idrottsanläggning år 2018. Detta gym kommer att vara i anslutning 
till fotbollsplanerna. I och med detta anser kultur- och fritidsnämnden att 
behovet i nuläget är uppfyllt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 2, 2018-02-06 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 83 , 2017-12-13 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-11-21 
Jan-Ove Flodin, Medborgarförslag, 2017-10-16 

Beslutet ska sändas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Jan-Ove Flodin 

Utdragsbcstyrkandc 
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Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Sida 

KF§ 12 Nya regler och avgifter för biblioteken i Karlsborgs 
kommun 

Dnr 323.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Kommunfullmäktige beslutar anta Låneregler och avgifter för 
Bibliotek Mellansjö, 2017-10-31 att gälla från och med 2018-04-01 
(bil.8). 

15 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden rätt att 
för Karlsborgs kommuns del framöver besluta gällande avgifter för 
bibliotek Mellansjö. 

3. Besluten enligt punkt l och 2 gäller under förutsättning att samtliga 
åtta kommuner antar samma beslut. 

Sammanfattning 
Sedan 2015 ingår Karlsborgs bibliotek som en medaktör i det regionala 
bibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjö (Hjo, Gullspång, Karlsborg, 
Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda). Samarbetet fokuserar för 
närvarande på en gemensam bibliotekskatalog och gemensamt utlåningsarbete. 
För att kunna hantera detta tillsammans så effektivt som möjligt har Bibliotek 
Mellansjös styrgrupp bestående av bibliotekschefema från de åtta 
kommunerna bestämt att vi ska ha ett gemensamt dokument för låneregler och 
avgifter som gäller för samtliga bibliotek i samarbetet. 

Dokumentet är att betrakta som ett levande dokument en tid framöver. Vi 
kommer göra justeringar allt efter som samarbetet utvecklas. Grunden är 
däremot lagd. För att slippa belasta kommunfullmäktige med varje förändring 
bör kultur- och fritidsnämnden få mandat att besluta i denna fråga framöver. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 3,2018-02-06 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 82, 2017-12-13 
Bibliotekschef Rebecca Levander, Tjänsteskrivelse, 2017-11-21 
Kultur- och fritidsnämnden, Låneregler och avgifter, 2017-12-14 

Beslutet ska sändas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Bibliotekschef Rebecca Levander 

Utdmgsbcstyrkandc 
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Sida 16 

KF§ 13 Policy och riktlinjer för lokalförsörjning och lokala hyror 

Dm 319.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa policy och riktlinjer fOr 
lokalfOrsörjning och interna hyror att gälla från 2018-04-01 och tillsvidare 
(biI.9). 

Sammanfattning 
Fastighetsenheten har utarbetat ett förslag till Policy och riktlinjer för 
lokalförsörjning interna hyror då den nuvarande slutade gälla 2014-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 4, 2018-02-06 
Fastighetschef Mikael Arthursson, Tjänsteskrivelse, 2017-12-11 
Fastighetsenheten, Policy och riktlinjer 

Beslutet ska sändas till 
Fastighetsenheten 

Utdragsbcstyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

KF § 14 Svar på motion om Brott mot bidragslagen 

Dnr 246.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 17 

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

Sammanfattning 
Motionären föreslår att "Karlsborgs kommun, i de fall det kan misstänkas att 
brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007 :612, ska polisanmäla de ungdomar 
som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer". 

Alla regelverk kring nyanlända hanteras av staten. Riksdagen beslutar om 
lagar, regeringen har möjlighet att utfårda förordningar och Migrationsverket 
har det övergripande ansvaret för mottagningen av nyanlända. 

Kommunens ansvar handlar, till övervägande delen, om utbildning såsom 
förskola, grundskola, gymnasieskola och SFI. Kommunen har dessutom 
ansvar för boende av olika slag samt frågor inom ramen för socialnämndens 
verksamhetsområden. Kommunens ansvar för nyanlända skiljer sig därmed 
inte från det ansvar kommunen har för övriga kommuninvånare. 

I statens (Migrationsverkets) ansvar ingår också finansiering av allt som hör 
till de nyanlända. Kommunen söker medel för de kostnader som kommunens 
ansvar innebär. Utöver en tidvis stor eftersläpning i Migrationsverkets 
utbetalningar fungerar detta mycket bra. Kommunen har fått alla de medel 
som har återsökts. 

All hantering av ensam kommande barn är Migrationsverkets ansvar. Det 
gäller även åldersbedömningar. Kommunen är överhuvudtaget inte inblandad i 
de processerna. Eventuell polisanmälan av de ungdomar som skrivs upp i ålder 
är därmed en fråga för Migrationsverket, inte för kommunen. 

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

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 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Stefan Hallbergs förslag. 

Utdragsbcslyrkande 
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Kommunstyrelsen, Beslut § 5, 201 8-02-06 

Sida 18 

Kommunstyrelsens ordf6rande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-1 2 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2017-10-30 

Beslutet ska sändas till 
Stefan Hallberg 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

KF § 15 Svar på motion om Försvarsgymnasium 

Dm 58.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 19 

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

Sammanfattning 
Motionären föreslår att kommunen tar initiativ till en utredning tillsammans 
med försvarsmakten för att etablera en gymnasieskola för försvaret med 
riksintag iKarlsborg. 

Alla gymnasieutbildningar ställer krav på utbildade legitimerade lärare. En 
gymnasieutbildning har många delkurser inom olika programinriktningar som 
ska erbjudas eleven. Detta innebär att skolan behöver ha ett stort elevunderlag 
för att kunna tillgodose elevers önskemål om kurser och utbildningsvägar. 

Flera nationella program innebär fler utbildningsvägar och större kursutbud. 
På gymnasieskolor undervisar lärare på flera program och kan på så sätt 
attrahera behöriga lärare med hela tjänster. 

För elever är en skola med många program en fördel. Det skapar en mix av 
elever med olika intressen som är givande för elevens egna utveckling och för 
samhället i stort. Detta får Karlsborg svårt att erbjuda. 

Ett försvarsgymnasium som en inriktning på ett teoretiskt/yrkesförberedande 
program bör förläggas till en större redan befintlig gymnasieskola. 

Förslag på sammanträdet 
Björn Rubenson (KO): Bifall till motionen. 
Peter Lindroth(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Björn Rubensons förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 6, 2018-02-06 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-01-04 
Björn Rubenson (KO), Motion, 2017-03-01 

Beslutet ska sändas till 
Björn Rubenson 

Utdragsbcstyrkande 
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KF § 16 Svar på motion om Fiskeväg 

Dnr 235.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 20 

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelsens beslut att 
anse motionen bifallen. 

Sammanfattning 
Centerpartiet i Karlsborg har lämnat in en motion om byggnation aven 
fisk väg i Forsvik mellan Bottensjön och sjön Viken. En fiskväg mellan 
Bottensjön och Viken är en viktig del i det arbete som pågår på fOr att 
återskapa öppna fiskvägar mellan Östersjön och sjön Unden. 
Centerpartiet yrkar på att "Karlsborgs kommun undersöker och möjliggör en 
fri passage for fisk i Forsvik. " 

Området vid Forsviks ån där fiskvägen bedöms vara lämplig att bygga ligger 
inom fastigheten Forsvik 5:85 som ägs av Karlsborgs kommun. 

Den totala kostnaden bedöms till ca 3 mnkr. Möjligheter finns fOr kommunen 
att söka medel fOr delfinansiering. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Lundgren (C) och Peter Lindroth (S) : Bifall till kommunstyrelsens 
fOrslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 7, 2018-02-06 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2017-12-28 
Anders Lundgren (C), Motion, 2017-09-19 

Beslutet ska sändas till 
Anders Lundgren 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 20 18-02-26 

KF § 17 Förslag till nytt samverkansavtal med Karlsborgs 
Utveckling AB 

Dnr 284.20 17 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 2 1 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat samverkansavtal med 
Karlsborgs Utveckling AB att gälla från 2018-04-01 till och med 2019-1 2-31 
(bil.IO). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 2014-09-23 ett 
samverkansavtal med Karlsborgs Utveckling AB. Avtalet gällde för tiden 
2015-01-01 - 2017- 12-31. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2017-1 1-13 att förlänga 
avtalet att gälla till och med 2018-03-31. 

I samband med arbetet att ta fram ett nytt avtal har KUB:s verksamheter 
utvärderats. Denna utvärdering har resulterat i att Arbetsmarknadsenheten 
(AME) från och med 20 18-04-0 I inte kommer att vara KUB:s 
ansvarsområde utan kommer att ingå som en verksamhetsgren i den 
kommunala organisationen underställd kommunstyrelsen. 

Denna organisationsförändring har samverkats och en risk- och 
konsekvensanalys har genomförts . 

Under hösten 2019 kommer en utvärdering att göras innan nytt avtal tecknas. 
Det nya avtalet innebär att KUB fokuserar på att vara det lokala näringslivets 
och kommunens gemensamma resurs för utveckling av näringslivet i 
Karlsborgs kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 8, 20 18-02-06 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 20 18-01-17 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 20 17-11-08 
Kommunledningsförvaltningen, Avtal 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs Utveckling AB 
Arbetsmarknadsenheten 

Utdragsbcstyrkandc 



Justerandes sign 

f{ 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesdatum: 20 18-02-26 

KF§ 18 Tillfälligt kommun bidrag 

Dnr 3.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden tilldelas ett extra 
kommunbidrag för år 2018 om totalt 560 tkr. 

Sammanfattning 

Sida 22 

Riksdagen har fastställt regeringens förslag i höständringsbudgeten om ett 
tillfålligt kommunbidrag för kommuner åren 20 17 och 2018 . Bidragets storlek 
baseras på hur många asylsökande ensamkommande barn över 18 år som 
bodde i kommunen den 30 juni 2017. Bidraget fördelas proportionellt bland 
berörda kommuner. 

Det sker ingen uppföljning i efterhand hur medlen använts och kommunen kan 
välja hur medlen ska användas. 

Medlen klassar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som generella 
statsbidrag då användningsområdet är fritt. Medlen bokförs dänned på 
kommunens finansförvaltning. För Karlsborgs kommun är tilldelningen 
I 120824 kr för 2017 samt 560 412 kr för 2018. 

Beslut, fördelning och hur medlen ska användas har kommit väldigt sent 
hösten 2017 efter att kommunens budgetramar för år 2018 var fastställda. 
Socialnämnden har dock räknat med att medlen för år 2018 skulle komma som 
ett riktat statsbidrag till deras verksamhet och har därför med denna intäkt i sin 
budget 2018. 

Förslaget är att medlen för år 20 17 redovisas som ett generellt statsbidrag 
under finansförvaltningen. Att medlen för 2018 fördelas ut från 
finansförvaltningen till socialnämnden som ett extra kommunbidrag för år 
2018. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Kjell Sjölund (C): För över 520 tkr till socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kjell Sjölunds förs lag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Utdragsbcslyrkandc 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Sida 23 

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

Med 18 ja-röster mot 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag (bil.l I ). 

Notering 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för 
Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 9, 2018-02-06 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskri velse, 2018-01-15 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

KF § 19 Revidering av Regler för ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda 

Dnr 6.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 24 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat fårslag till reviderade 
Regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun 
mandatperioden 2015-201 8, att gälla från och med 2018-03 -01 (bi1.l2). 

Sammanfattning 
2018-0 1-01 började en ny kommunallag att gälla. Bland det som ändras i den 
nya lagen jämfört med den tidigare hör en del regleringar av rätten till 
semester, sjukskrivning och föräldraledighet får de fårtroendevalda som har 
ett uppdrag som totalt omfattar mer än 40 procent av heltid. I Karlsborgs 
kommun är det under innevarande mandatperiod endast kommunstyrelsens 
ordfårande samt 2:e vice ordfårande som är berörda av fårändringen . 

Val- och arvodesberedningen har behandlat fårslaget till reviderade regler och 
har då tillstyrkt det. 

Grundtanken med regler får ekonomisk ersättning för förtroendevalda är att de 
skall fastställas i god tid fåre varje ny mandatperiod. Att ändra reglerna under 
löpande mandatperiod skall så långt möjligt är undvikas. 

I det nu aktuella fårs laget anser beredningen att det inte fåreligger några 
hinder att göra de justeringar som fåreslås även mitt i en mandatperiod. Det 
handlar enbart om anpassning till den nya kommunallagen. 

De fåreslagna förändringarna bedöms inte medföra några ökade kostnader får 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 10,2018-02-06 
Kommunstyrelsens ordfårande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-1 6 
Val- och arvodesberedningen, Förslag 

Beslutet ska sändas till 
Val- och arvodesberedningen 
Lönekontoret 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Sida 25 

KF§ 20 Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten 
Östra Skara borg 

Dnr 1.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till ändring av 
förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, att gälla från och 
med 2018-04-0 I. 

Sammanfattning 
l den nya kommunallagen (SFS 2017:725) återfinns vissa bestämmelser som 
äger tillämpning på kommunalförbund. Följande ändrade lydelser inarbetas i 
förbundsordningen för att uppfylla bestämmelserna i kommunallagen: 

• Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

• I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och 
ersättare samt deras mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kap. 3-5§§ 
och 7§ kommunallagen (SFS 2017:725). 

• Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
Anslagstavlan ska innehålla information enligt 8 kap. 10§ 
kommunallagen. 

• Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på 
kommunalförbundets anslagstavla. 

• Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18§ i 
kommunallagen. Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från 
årsskiftet efter uppsägningen. 

• Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

• Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla 
ersättning i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Skövde 
kommun. 

• Fast arvode till ordförande fastställs av förbundsdirektionen, utan 
medverkan av denne. 

• Samordning skall ske för ordförande, ledamot, revisor eller ersättare 
med fast arvode hos den egna kommunen. 

• § 22 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning 

• Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets 
årsredovisning vid det sammanträde där direktionen där direktionen 
behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde är öppet för 
allmänheten och ska tillkännages på kommunal förbundets 
anslagstavla. 

Utdragsbcstyrkande 



Justerandes sign 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Sida 26 

Förändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär. Ingen översyn av 
övrigt innehåll i förbundsordningen har skett. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 11 , 2018-02-06 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-16 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Missiv, 2018-01-02 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Beslut § 142,2017-12-14 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Förslag till förbundsordning 

Beslutet ska sändas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 20 18-02-26 

Sida 27 

KF §21 Revidering av hälso- och friskvårdspolicy för Karlsborgs 
kommun 

Dm 14.201 8 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna fOrslaget till revidering av Hälso- och 
Friskvårdspolicy, att gälla från 2018-03-01 (bil.l3). 

Sammanfattning 
Personalenheten har reviderat nuvarande Hälso- och Friskvårdspolicy som 
antogs i KF 2009-03-30. Detta med anledning av att Karlsborgs kommun från 
och med 20 18-0 1-01 erbjuder anställda i kommunen att välja mellan 
friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 12, 20 18-02-06 
Personalchef Inga-Lill Lundgren, Tjänsteskrivelse, 20 18-01-15 
Personalenheten, Policy 

Beslutet ska sändas till 
Personalenheten 
Samtliga förvaltningar 

Utdragsbcstyrkandc 



Justerandes sign 

It 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

KF §22 Valkretsindelning valet 2019 

Dm 8.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 28 

l. KommunfuIImäktige beslutar att hemstäIIa om att Länsstyrelsen inte 
beslutar om några forändringar i valkretsindelningen iKarIsborgs 
kommun. Skälen fOr beslutet är de samma som i tidigare lämnat 
yttrande. 

2. KommunfuIImäktige beslutar att i det faII att Länsstyrelsen självmant 
beslutar att ändra valkretsindelningen anser kommunen det vara ett 
kravatt röstlokaler finns öppna på valdagen i både Undenäs och 
Forsvik. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen meddelade under hösten 2017 att man övervägde att ändra 
valkretsindelningen i KarIsborgs kommun från och med valet i september år 
2018. Skälet som angavs var att ett valdistrikt, enligt vaIIagen, ska ha 1 000 -
2 000 röstberättigade. Länsstyrelsen konstaterar också att när ett valdistrikt 
omfattar få röstberättigade finns det risk att valhemligheten är i fara. I 
kommunen finns det två valdistrikt som inte upptyIIer vaIIagens kriterium. 
Inte ens om man for samman dessa två valkretsar uppfyIIs kriteriet. 
Kommunen ombads att lämna ett yttrande över den fOreslagna forändringen. 
KommunfuIImäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-11-27 att 
kommunen önskade behåIIa nuvarande valkretsindelning. Beslutet var 
enhäIIigt. 
Några dagar efter fuIImäktigebeslutet meddelade Länsstyrelsen i en skrivelse 
att man inte kommer att ändra valkretsindelningen infOr valåret 2018. 
Av samma skrivelse framgår att "Länsstyrelsen bedömer dock fortfarande att 

en ändring är nödvändig for att uppfyIIa vaIIagens bestämmelser och 
överväger därfor att självmant ändra indelningen infor valåret 2019" och begär 
därfor in ett yttrande från Karlsborgs kommun 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 13 , 2018-02-06 
Kommunstyrelsens ordfOrande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-31 
Länsstyrelsen, Underrättelse, 2017-12-01 
Länsstyrelsen, Underrättelse, 2017-11-17 

Beslutet ska sändas till 
Länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

KF§23 Framtida matproduktion i Karlsborgs kommun 

Dnr 16.2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 29 

l. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ny 
organisation för kostenheten förutom befattningen som kostchef. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ny 
detaljbudget för kostorganisation samt att 494 tkr (75% av 
kommunbidraget) överförs från kostorganisationen till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Under hösten 2016 genomfördes en utredning av måltidsverksamheten med 
hjälp aven extern konsult "Utredning av måltidsverksamheten i Karlsborgs 
kommun", 

Utredningen rekommenderar att: 
Samtliga kök byggs om/ändras om till tillagningskök förutom Strandskolan. 
Alla kök bör vara organiserade i en gemensam kostenhet som leds aven 
kostchef/måltidschef. 

Fastighetschefen gavs i uppdrag att utreda vilka tekniska lösningar och 
investeringar som krävs för tillagningskök enligt måltidsutredningens 
rekommendationer. 

I mars 2017 beslöt kommunstyrelsen att tillagning av mat ska, utöver vid 
Haganäset, ske vid Kompassen, Myran, Kvarnbäcken, Carl Johanskola samt 
Mölltorps skola. 

Kommunstyrelsen gav fastighetschefen i uppdrag att genomföra de 
ombyggnationer som krävs vid de olika enheterna. 

I oktober 2017 beslöt kommunstyrelsen att utredningen av kostverksamheten 
ska kompletteras med dimensionering av personal av och ny organisation för 
kostproduktionen och att inriktningen skall vara att samordna 
kostverksamheterna i Karlsborg, Tibro och Hjo kommuner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 14, 2018-02-06 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Utredning 
Central Samverkansgrupp, Protokoll , 2017-12-11 
Personalenheten, Riskbedömning 

Utdragsbeslyrkandc 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Personalenheten 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
Bam- och utbildningsnämnden 

Utdragsbcstyrkandc 

Sida 30 



Justcrnndcs sign 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sam manträdesdatu m: 20 18-02-26 

Sida 31 

KF§24 Val aven representant och en ersättare i Karlsborgs 
museiförening under år 2018 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beredningens förslag att utse 
följande representant och ersättare iKarlsborgs museiförening under år 2018 : 

Representant 

Inger Larsson (L) 

Ersättare 

Anna STUzell (S) 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs museiförening 
Inger Larsson 
Anna STUzell 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

KF § 25 Val aven ledamot och en ersättare i Karlsborgs 
soldathemsfdrenings styrelse under år 2018 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 32 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beredningens fOrslag att utse 
följande representant och ersättare i Karlsborgs soldathemsfOrenings styrelse 
under år 2018: 

Representant 

Inger Larsson (L) 

Ersättare 

Anna Bruzell (S) 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs soldathemsfOrening 
Anna Bruzell 
Inger Larsson 

Utdragsbcstyrkandc 



Justerandes sign 

/( 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 201 8-02-26 

KF§26 Val av tre representanter vid Karlsborgs 
soldathemsförenings årsmöte 2018 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 33 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums 
förslag att utse följande tre representanter vid Karlsborgs soldathemsförenings 
årsmöte 2018: 

Representanter 

Stig Carlsson (S) 

Staffan Myrsell (M) 

Björn Rubenson (KO) 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs soldathemsförening 
Stig Carlsson 
Staffan Myrsell 
Björn Rubenson 

Utdragsbeslyrkandc 



Justcl1lndes sign 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 201 8-02-26 

Sida 34 

KF § 27 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
AB Vabergets ordinarie bolagsstämma år 2018 

Dnr 77.20 15 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid AB Vabergets ordinarie 
bolagsstämma år 2018: 

Ombud 

Inger Larsson 

Ersättare 

Anita Eliasson 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Inger Larsson 
Anita Eliasson 

(L) 

(C) 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

J( 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum : 20 18-02-26 

Sida 35 

KF§28 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Energi AB:s ordinarie bolagsstämma år 2018 

Dm 77.20 15 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Energi AB :s ordinarie 
bolagsstämma år 2018: 

Ombud 
Mats Mellblom (C) 

Ersättare 
Björn Rubenson (KO) 

Beslutet ska sändas till 
Mats Mellblom 
Björn Rubenson 
Karlsborgs Energi AB 

Utdragsbcstyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Sida 36 

KF §29 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Energi Försäljning AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2018 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Energi Försäljning AB:s 
ordinarie bolagsstämma år 2018: 

Ombud 

Mats Mellblom (C) 

Ersättare 

Björn Rubenson (KD) 

Beslutet ska sändas till 
Mats Mellblom 
Björn Rubenson 
Karlsborgs Energi AB 

Utdragsbcstyrkande 



Juslerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesdatum: 20 18-02-26 

Sida 37 

KF§30 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Värme AB:s ordinarie bolagsstämma år 2018 

Dm 77.20 15 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förs lag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Värme AB :s ordinarie 
bolagsstämma år 2018: 

Ombud 

Mats Mellblom (C) 

Ersättare 

Björn Rubenson (KD) 

Beslutet ska sändas till 
Mats Mellblom 
Björn Rubenson 
Karlsborgs Värme AB 

IrI 
Utdragsbestyrkande 



J ustcrandcs sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sam manträdesdatum: 2018-02-26 

Sida 38 

KF §31 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
AB Karlsborgsbostäder ordinarie bolagsstämma år 2018 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid AB Karlsborgsbostäders ordinarie 
bolagsstämma år 2018: 

Ombud 

Anita Eliasson (C) 

Ersättare 

Catarina Davidsson (C) 

Beslutet ska sändas till 
Anita Eliasson 
Catarina Davidsson 
AB Karlsborgsbostäder 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

le 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Sida 39 

KF§32 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Utveckling AB:s ordinarie bolagsstämma år 
2018 

Dnr 77.20 15 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Utveckl ing AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2018 : 

Ombud 

Ingvar Kärrsmyr (KO) 

Ersättare 

Inger Larsson 

Beslutet ska sändas till 
Ingvar Kärrsmyr 
Inger Larsson 
Karlsborgs Utveckling AB 

(L) 

Utdragsbeslyrkandc 



Justerandes sign 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Sida 40 

KF§33 Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Turism AB:s ordinarie bolagsstämma år 2018 

Dnr 77.2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Turism AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2018: 

Ombud 

Stig Palmqvist 

Ersättare 

Maud Ivehorn 

Beslutet ska sändas till 
Stig Palmqvist 
Maud Ivehorn 
Karlsborgs Turism AB 

(L) 

(KO) 

Utdmgsbestyrkandc 



JuslCrandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sa mmanträdesdatum: 20 18-02-26 

KF §34 Meddelanden 

Sida 41 

Ordfårande Stig Carlsson (S) informerar om handboken Personlig säkerhet 
samt om utbildningen Hot och våld den 28 maj 2018, kl. 17.00. 

Utdragsbestyrkande 



Justemndes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

KF §35 Anmälan om inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 42 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning 
Ordförande Stig Carlsson (S) anmäler följande motioner som inkommit till 
kansliet: 

Peter Lindroth (S): 

• Intagsledning vattenverk (bil. 14). 

Stefan Hallberg (SO): 

• Busshållplatser på väg 49 (bil. IS). 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 

Utdmgsbestyrkandc 


