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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

KF§59 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att ärendet Val av 
ny vice ordförande i valnämnden, läggs till dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

Föreningskonsulent Torbjörn Ingvarsson informerar om pojkars och flickors 
deltagande i föreningslivet. 

Kultur- och fritidschefThomas Blomgren informerar om Biblioteksplan för 
Karlsborgs kommun 2018-2023. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

KF §61 Allmänhetens frågestund 

Gunnar Friberg frågar om (bil.30): 

• Tillsyn av Bottensjövägen 

• Plan för Garnisonssjukhuset 

• Framtidsplan för rondellfrågan 

• Vad ska ske med Södra skogens skola 

Kommunfullmäktige presidium beslutar att frågorna får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) besvarar frågorna (bil.31). 

Bengt Nilsson frågar om informationstavlan i Brevik (bil.32). 

Kommunfullmäktige presidium beslutar att frågan får ställas. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, genom kommunchef Kjell-Åke 
Berglund, besvarar frågorna (bil.33). 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

KF§62 

Dnr 2.2018 

Nya medborgarförslag 

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

Sammanfattning 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige: 

Margareta Hildingsdotter: 

• Kommunalt medbestämmande vid etablering av gruvverksamhet 
(bil.34). 

Benny Engholm: 

• Konstverk föreställande Götiska valvet i Södra rondellen (bil.35). 

Benny Engholm: 

• Inköp av mark och uppförande av lägenheter (bil.36) 

Björn Thorsell: 

• Rusta upp promenadslingan på Kanalholmen (bil.37) 

Beslutsunderlag 
Margareta Hildingsdotter, Medborgarförslag, 2018-05-09 
Benny Engholm, Medborgarförslag, 2018-04-20 
Björn Thorsell, Medborgarförslag, 2018-04-03 

Beslutet ska sändas till 
Margareta Hildingsdotter 
Benny Engholm 
Björn Thorsell 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 201 8-05-28 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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KF§64 Interpellationer 

Inga nya interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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KF§65 Val av ny vice ordförande i valnämnden 

Dnr 249.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med Moderaternas förslag, att utse 
Johan Persson (M) till ny vice ordförande i val nämnden till och med 2018-12-
31. 

Sammanfattning 
Moderaterna har i skrivelse från 2018-05-08 nominerat Johan Persson (M) till 
ny vice ordförande i valnämnden. 

Besluts underlag 
Moderaterna, Nominering, 2018-05-08 

Beslutet ska sändas till 
Johan Persson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

KF§66 Svar på medborgarförslag från Forsviks friskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående medborgarförslag ska 
behandlas på kommande grundskoleråd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen därmed anses 
vara besvarade. 

Sammanfattning 
Forsviks Friskolas elevråd lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015-05-20 följande medborgarförslag: 

• Fler allmänna soptunnor i kommunen. 

• Låt barnen vara med och påverka innan beslut fattas. 

• Bygg en actionpark. 

• Bygg en cykelväg mellan Karlsborg och Forsvik. 

• Farthinder i Norra skogen, Hanken och utanför Forsviks Friskola. 

• Fritidsgård även för yngre elever. 

• Rensa sjöbotten i Hanken. 

• Rusta upp lekplatserna och låt barnen vara med och påverka när 
nya lekredskap köps in. 

• Säkrare gång- och cykelvägar i Undenäs. 

• Övergångsställen vid busshållplatserna där skolskjutsarna 
stannar. 

För våra grundskoleelever är Grundskolerådet ett naturligt forum för att lyfta 
olika frågeställningar och förslag. Grundskolerådet äger rum två gånger per år 
och där finns representanter från våra skolors elevråd, politiker, skolledning 
samt kommunens tjänstemän. 

Därför är det lämpligt att ovanstående förslag från elevrådet tas upp och 
formellt behandlas på vårens grundskoleråd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 49, 2018-04-11 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-03-23-
F orsviks Friskolas elevråd, Medborgarförslag, 2015-06-12 

Beslutet ska sändas till 
Forsviks friskola 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

KF§67 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning med blommor 
och häckar i norra cirkulationsplatsen 

Dnr 248.2017 

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

Sammanfattning 
Sven-Erik Ferm har lämnat ett medborgarförslag om ett arrangemang av 
blommor och häckar i den norra cirkulationsplatsen. Förslagsställaren anser att 
en trädgårdsmästare som kan skapa en vacker och behaglig atmosfär ska 
anlitas. Han anser också att skötsel och tillsyn kan ligga på kommunens 
ansvar. 

Den norra cirkulationsplatsen ingår i v 49 där Trafikverket är väghållare och 
ansvarar för drift och underhåll. All utsmyckning måste därför genomföras i 
samverkan med Trafikverket och uppfylla deras krav på trafiksäkerhet. 

Att arbeta i ett vägområde där Trafikverket är väghållare är förknippat med 
stora säkerhetskrav och föreskrifter som gör att arbetet blir både tidskrävande 
och kostsamt. En förutsättning är därför att en utsmyckning utformas så att 
skötselnivån ej blir hög och att ansvaret för drift och underhåll även i 
framtiden ligger kvar hos Trafikverket. 

Ett arbete med att ta fram någon typ av plan för kommunens planteringar och 
liknande kommer att påbörjas inom kort. Att redan nu peka ut någon enskild 
plats och därmed föregripa den kommande planen anses inte rätt. Av det som 
har skrivits här ovan är dessutom bedömningen att man ska undvika att 
använda ytorna i en rondell för arrangemang som kräver tillsyn och skötsel 
eller i övrigt kan utgöra en fara. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 50, 2018-04-11 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Sven-Erik Ferm, Medborgarförslag 

Beslutet ska sändas till 
Sven-Erik Ferm 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

KF§68 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning föreställande 
Götiska valvet i norra cirkulationsplatsen 

Dnr249.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här har anförts, att 
avslå medborgarförslaget om utsmyckning som föreställer infarten till 
fästningen. 

Sammanfattning 
Benny Engholm har lämnat ett medborgarförslag om en utsmyckning vid 
norra rondellen i Karlsborg Förslagsställaren föreslår att utsmyckningen ska 
föreställa infarten till fästningen. 

Den norra cirkulationsplatsen ingår i v 49 där Trafikverket är väghållare och 
ansvarar för drift och underhåll. All utsmyckning måste därför genomföras i 
samverkan med Trafikverket och uppfylla deras krav på trafiksäkerhet. 

Att arbeta i ett vägområde där Trafikverket är väghållare är förknippat med 
stora säkerhetskrav och föreskrifter som gör att arbetet blir både tidskrävande 
och kostsamt. En förutsättning är därför att en utsmyckning utformas så att 
skötselnivån ej blir hög och att ansvaret för drift och underhåll även i 
framtiden ligger kvar hos Trafikverket. 

En sammanvägd bedömning innebär att kommunen inte anser det rimligt att 
arbeta vidare med medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 51 , 2018-04-11 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Benny Engholm, Medborgarförslag 

Beslutet ska sändas till 
Benny Engholm 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

KF§69 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning föreställande 
en optisk telegraf i norra cirkulationsplatsen 

Dnr 251.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här har anförts, att 
avslå medborgarförslaget om uppförande av en optisk telegraf. 

Sammanfattning 
Rolf Kvicklund har lämnat ett medborgarförslag om att resa en optisk telegraf 
i den norra cirkulationsplatsen. Förslagsställaren har lämnat samma 
medborgarförslag en gång tidigare. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt 
sammanträde i maj 2016 att avslå förslaget. Som motiv för beslutet den 
gången angavs att det redan fanns beslut om utsmyckning för både södra och 
norra rondellerna. 

Eftersom den tänkta utsmyckningen av norra rondellen inte längre är aktuell 
återkommer samma förslag nu igen. 

Den norra cirkulationsplatsen ingår i v 49 där Trafikverket är väghållare och 
ansvarar för drift och underhåll. All utsmyckning måste därför genomföras i 
samverkan med Trafikverket och uppfylla deras krav på trafiksäkerhet. 

Att arbeta i ett vägområde där Trafikverket är väghållare är förknippat med 
stora säkerhetskrav och föreskrifter som gör att arbetet blir både tidskrävande 
och kostsamt. En förutsättning är därför att en utsmyckning utformas så att 
skötselnivån ej blir hög och att ansvaret för drift och underhåll även i 
framtiden ligger kvar hos Trafikverket. 

Efter att ha prövat den tidigare tänkta utsmyckningen har kommunen insett att 
möjligheten att ställa upp någon form av fast utsmyckning i en rondell är i det 
närmaste obefintlig. Kommunen bedömer nu att det inte är det rimligt att 
arbeta vidare med medborgarförslaget. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 52, 2018-04-11 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Rolf K vicklund, Medborgarförslag 

Beslutet ska sändas till 
Rolf Kvicklund 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 20 18-05-28 

KF§70 Svar på medborgarförslag om konstutställning 

Dnr 108.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige att beslutar, med hänvisning till vad som här anförs, att 
medborgarförslaget om konstutställning anses vara besvarat. 

Sammanfattning 
Rolf K vicklund har lämnat ett medborgarförslag gällande konstutställning för 
Karlsborgs kommuninvånare. 

Han föreslår att utställningen skall riktas mot icke professionella konstnärer 
och hantverkare som är verksamma i kommunen. Förslagsställaren föreslår att 
kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar denna utställning. 

Kultur- och fritidschefen bedömer att detta skulle kunna vara ett möjligt 
evenemang, till exempel i samband med Fästningens 200-års jubileum. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 53, 2018-04-11 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2018-03-14 
RolfKvicklund, Medborgarförslag, 201 7-12-22 

Beslutet ska sändas till 
Rolf K vicklund 
Kultur- och fri tidschef Thomas Blomgren 

Utdragsbestyrkande 
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Sam manträdesdatum: 2018-05-28 

KF§ 71 Svar på medborgarförslag angående hundrastgård i 
Mölltorp 

Dnr 250.2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om en 
hundrastgård i Mölltorp. 

Sammanfattning 
Ett förslag om att anlägga en hundrastgård i Mölltorp har inkommit till 
kommunfullmäktige. 

Kostnaderna för anläggande uppgår till ca 60 000 kr. Ett 120 m långt villa 
stängsel med höjden 120 cm som kostar ca 54 000 kr. Samt hundlatrin och 
soffa/rastbord som kostar ca 6 000 kr måste anskaffas. 

Den årliga skötseln för gräsklippning, städning och tömning av hundlatrin 
beräknas till ca 10 000 kr. 

Anläggning och skötsel ryms ej inom budgeten för gata-/parkenheten. 

Om en ideell förening är beredd att ansvara för anläggande, drift och underhåll 
kan kommunal mark anvisas till detta. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 54, 2018-04-11 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-19 
Miriam Eickhoff, Medborgarförslag, 2017-08-21 

Beslutet ska sändas till 
Miriam Eickhoff 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatu m: 2018-05-28 

KF§72 Tillfällig arkivlokal för Karlsborgs kommuns kommunarkiv 

Dnr 125.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar upphäva avtalet med JCW Arkivkonsult 
avseende förvaring, vård och tillgängliggörande från och med 2018-
09-01 . 

2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna flytt och placering av 
Karlsborgs kommuns kommunarkiv till Strandskolans gymnastiksals 
skyddsrum, i avvaktan på flytt till ny, arkivgodkänd, lokal. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den tillfälliga placeringen av 
kommunarkivet gäller i max tre år. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att upprustning och utrustning av den 
tillfälliga arkivlokalen finansieras genom budgeterade medel för hyra 
och arkivskötsel. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-24, §60, att anta JCW Arkivkonsults 
offert gällande förvaring, vård och tillgängliggörande mm. Avtalet medförde 
en flytt av hela Karlsborgs kommuns kommunarkiv till godkända arkivlokaler 
i Mariestad. 

JCW Arkivkonsult har meddelat att hans hyresavtal har sagts upp av 
hyresvärden med sista utflyttningsdatum 2018-08-31. Fastigheten har nyligen 
bytt ägare och de planerar att bedriva annan verksamhet i byggnaden. 
Kommunen och JCW Arkivkonsult har sinsemellan tre månaders 
uppsägningstid. 

Fastighetsenheten och kommunarkivarien har försökt att hitta en lämplig, 
tillfällig, arkivlokal i Karlsborgs kommun som tär plats med 
arkivhandlingama. Strandskolans gymnastik och matsalsbyggnad har ett 
skyddsrum i källaren som är tillräckligt stort. Byggnaden har nyligen dränerats 
och visar nu inga tecken på fukt i tänkta utrymmen. Dammsäkring av väggar 
och golv, uppsättning av hyllor samt åtgärder för att förbättra miljön gör att 
detta utrymme kan fungera en kortare tid som arkivlokal. Dock tär inte alla 
handlingar plats att ställas upp i hyllor, utan det mesta måste vara nedpackade 
i lådor. Arkivariens arbetsmiljö behöver anpassas för att kunna hantera 
leveranser av nya handlingar, frågor från allmänheten samt kommunens 
verksamheter. 

Av arkivlagen framgår att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv 
genom att bl.a. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig 
åtkomst. Av RA-FS 2013:4 som innehåller tekniska krav för arkivlokaler, 
framgår att handlingar som tillhör myndighetens arkiv ska förvaras i 

Utdragsbestyrkande 
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arkivlokal som ger skydd mot vatten och skadlig fukt, brand, brandgas och 
skadlig upphettning, skadlig klimat- och miljöpåverkan, samt skadegörelse, 
tillgrepp och obehörig åtkomst. Dessa krav når lokalen inte upp till, därför är 
det viktigt att poängtera att detta är en tillfällig lösning. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 55, 2018-04-11 
Arkivarie Elisabeth Bäckström, Tjänsteskrivelse, 2018-03-08 
Kommunfullmäktige, Beslut§ 60, 2002-06-24 
Lorenzons Fastigheter, Uppsägning av hyreskontrakt, 2018-02-20 

Beslutet ska sändas till 
JCW Arkivkonsult 
Lorenzons Fastigheter 
Arkivarie Elisabeth Bäckström 
F astighetsenheten 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 73 Budgetprocessen 2019 

Dnr 122.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till tidplan för 
Budgetprocessen 2019. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommuns budgetprocess innebär att en ordförandeberedning 
lämnar förslag till budgetramar för nämnderna som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige vid oktobersammanträdet. 

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

Utifrån dessa ramar får sedan förvaltningarna arbeta fram nämndernas 
detaljbudget samt nämndens budget- och verksamhetsplan med styrkort. Dessa 
beslutas av respektive nämnd senast decembermötet. 

Nämndernas budget- och verksamhetsplaner lämnas därefter in till 
ekonomienheten för att sammanfogas till en gemensam budget- och 
verksamhetsplan för hela kommunen. 

Tidplan för Budget 2019: 

Mars Riktlinjer/direktiv av olika uppräkningsfaktorer 2019 (utskick av 
ekonomienheten till förvaltningarna) 

22 maj Budgetavstämning aktuellt läge (ksau + ekonomichef och 
kommunchef) 

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

6 september Gemensam beredning. Deltagare: KSAU, ordförande och 2:e 
vice ordförande i nämnderna, förvaltningschefer och förvaltningsekonomer. 
OBS! De, av kommunfullmäktiges partier, som inte ingår i KSAU eller i 
nämndernas politiska presidier erbjuds en insynsplats per parti. 

29 oktober Kommunfullmäktige beslut: ramar, skattesats, resultatmål, 
finansiering, investeringar, samt övergripande budget- och verksamhetsplan. 

Vecka 45-49 Nämnderna genomför beredningsmöten inför kommande beslut 
om detaljbudget. 

Utdragsbestyrkande 
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Sam manträdesdatum: 2018-05-28 

Vecka 50-51 Nämnder/kommunstyrelsen beslut: detaljbudget, nämndens 
budget- och verksamhetsplan samt styrkort. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 56, 2018-04-11 
Ekonomienheten, Tidplan Budget 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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KF§74 Bidragsansökan Allsångsföreningen 2018 

Dnr 120.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Karlsborgs Allsångsförening 
125 000 kr i bidrag år 2018. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel anslås ur kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag för år 2018. 

Sammanfattning 
Allsångsföreningen har i ansökan om evenemangsbidrag ansökt om ett bidrag 
på 125 000 kr för sommarens Allsång vid kanalen. 

Notering 
Kjell Sjölund (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv samt lämnade lokalen 
under överläggningen. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 57, 2018-04-11 
Karlsborgs Allsångs förening, Ansökan, 2018-03-14 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs Allsångsförening 

Utdragsbestyrkande 
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KF§75 

Dnr 13.2018 

Svar på motion om Busshållplatser på väg 49 

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

Sammanfattning 
Motionären föreslår att busshållplatserna i samverkan med Trafikverket flyttas 
enligt följande: 

• För södergående trafikering vid strömmen flyttas hållplatsen till 
den parkeringsficka som finns framför bostadsfastigheten som 
även innehåller klädaffär och pizzeria. 

• För norrgående trafikering vid Strömmen anläggs en 
avkörningsficka vid nuvarande placering för att möjliggöra att 
bussen kommer utanför vägbanan. Denna lösning kommer att 
medföra markarbete i ett befintligt parkområde. 

• För norrgående trafikering vid Carl Johan Skolan anläggs en 
avkörningsficka i anslutning till skolgården." 

I samband med att den nya busshållplatsen vid Göta kanal skulle byggas förde 
kommunen en diskussion med Trafikverket avseende lämplig plats för ett 
hållplatsläge mellan busstationen och kanalen. Inriktningen var att den skall 
liga i anslutning till de nybyggda husen vid Strömmen. Ett antal olika 
alternativ övervägdes, bland annat de som motionären nu föreslår. Resultatet 
av överläggningarna med Trafikverket blev att hållplatser kommer att 
anläggas på ömse sidor av 49:an vid Strömmen. 

Det fördes även samtal om ett hållplatsläge i norrgående körfält vid 
busstationen. Där fans egentligen bara ett alternativ. Man tar en del av Carl 
Johanskolans skolgård i anspråk och kan då skapa en hållplats för säker 
avstigning för de resande. Den lösning som motionären föreslår är alltså redan 
beslutad. 

Trafikverket har meddelat att de kommer att projektera samt anlägga de nya 
hållplatserna. Kommunen har därmed inte rådighet över när i tid de kommer 
att anläggas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 65, 2018-05-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-04-22 
Stefan Hallberg, Motion, 2018-02-26 

Beslutet ska sändas till 
Stefan Hall berg 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 76 Individuellt ägardirektiv för AB Vaberget 2019 

Dnr 154.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till individuellt 
ägardirektiv för AB Vaberget gällande år 2019 (bil.38). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställer årligen individuellt ägardirektiv för AB 
Vaberget. 

Individuella ägardirektiv för dotter och dotterdotterbolag fastställs årligen av 
AB Vaberget. 

Förslaget till individuellt ägardirektiv för AB Vaberget innehåller en 
förändring gentemot ägardirektivet för år 2018. Medelsöverföring till ägaren 
(kommunen) är i förslaget höjt från 325 tkr till 520 tkr, från 12,5 % till 20 % 
av aktiekapitalet. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 66, 2018-05-15 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelser, 2018-04-12 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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KF§77 Policy för integritet vid hantering av personuppgifter 

Dnr 134.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Policy för integritet vid hantering av 
personuppgifter att gälla från 2018-06-01 (bil.39). 

Sammanfattning 
Föranlett av EU:s nya dataskyddsförordnings (679/2016) ikraftträdande den 25 
maj 2018 har ett förslag till policy för personuppgiftshantering tagits fram. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 67, 2018-05-15 
Kommunsekreterare Eva Hoving Eklund, Tjänsteskrivelse, 2018-04-20 
Skövde kommun, Policy 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Ann-Louise Hult, Skövde kommun 
Markus Wästefors, Skövde kommun 

Utdiagsbestyrkande 
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KF§78 

Dnr 8.2018 

Ny förbundsordning i Tolkförmedling Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till ny 
förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst att gälla från 
och med 2019-01-01. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya 
kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland 
annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta 
de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt 
sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är 
det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och 
den nya kommunallagen. 

Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunema på 
samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade svar på samrådet vid sitt 
sammanträde 2018-01-22 Samtliga yttranden är positiva till förslaget och de 
flesta har inte några synpunkter Några ändring- eller tilläggsförslag har 
inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det 
regleras i kommunallagens 9 kap§ 6. Förbundsordningens har därför 
reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning 
upprätthålls. 

Direktionen för Tolkförmedling väst har vid sammanträde 2018-03-09 beslutat 
att godkänna förslaget till ny förbundsordning och översända förslaget till 
befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och 
beslutsfattande i respektive fullmäktige senast 2018-06-29. 

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 68, 2018-05-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-04-22 
Tolkförmedling väst, Skrivelse, 2018-03-19 
Tolkförmedling väst, Tjänsteutlåtande, 2018-02-27 
Tolkförmedling väst, Beslut, 2018-03-09 
Tolkförmedling väst, Förbundsordning 

Beslutet ska sändas till 
Tolkförmedling väst 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 79 Revidering av förbundsordning för Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

Dnr 157.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning för 
Avfallshantering Östra Skaraborg att träda i kraft 2019-01-01. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat ett förslag till ny 
förbundsordning. Den nya kommunallagen innebär att den nuvarande 
förbundsordningen måste revideras. 

Det är särskilt 18 punkter i lagens 9 kap. 6 § som reglerar vad som ska anges i 
den nya förbundsordningen. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Lundgren (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 69, 2018-05-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-05 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Bokslut 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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KF§80 Förändring av Skolskjutsreglemente till Riktlinje för 
skolskjuts 

Dnr 148.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet Elevresor på gymnasiet 
förändras till en riktlinje, att gälla från 2018-08-01. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden vill förändra skolskjutsreglementet till en 
riktlinje och samtidigt lägga till följande: 
För stöd som ges kontant, som vid anslutningsresor eller för att täcka 
egenavgift för utbildningsresor med färdtjänst, är kommunen inte skyldig att 
ge högre ersättning än 1 /30 av prisbasbeloppet for varje kalendermånad 
eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 70, 2018-05-15 
Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2018-03-19 

Beslutet ska sändas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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KF§81 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg 

Dnr 138.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg ansvarsfrihet för år 2017. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg har lämnat sin 
årsredovisning och revisionen har lämnat en revisionsberättelse där de 
tillstyrker att samordningsförbundets årsredovisning godkänns för år 2017. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 71, 2018-05-15 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 



J usterandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 92 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

KF § 82 Årsredovisning 2017 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dnr 130.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2017. 

Sammanfattning 
Årsredovisning har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Årets 
resultat är negativt och uppgår till -8,8 mnkr som kan jämföras med ett 
budgeterat resultat för 2017 på -1 3 mnkr. 

Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det 
negativa resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. 

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

Direktionen beslutar att resultatet inte ska återställas enligt balanskravet med 
hänsyn till förbundets starka finansiella ställning. 

Notering 
Anders Lundgren (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 72, 2018-05-1 5 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslut, 2018-03-19 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 83 Årsredovisning 2017 för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 

Dnr 117.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
direktionen samt enskilda ledamöter för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2017. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 2017. 

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
föreslår kommunfullmäktige att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Notering 
Peter Lindroth (S), Catarina Davidsson (C), Kjell Sjölund (C) och Anna 
Bruzell (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 73, 2018-05-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-05 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 84 Biblioteksplan för Karlsborgs kommun 2018-2023 

Dnr 137.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan Karlsborgs 
kommun 2018- 2023 att gälla från och med 2018-07-01 (bil.40). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Biblioteksplan 2015 - 2017 antagen 
av kommunfullmäktige 2015-06-29 § 112 upphör att gälla 2018-06-30. 

Sammanfattning 
Enligt bibliotekslagen ska det i varje kommun finnas en biblioteksplan som 
ska beskriva mål för all kommunal biblioteksverksamhet. Det gäller så väl 
folkbiblioteket som skolbiblioteken och andra eventuella bibliotek, som t ex 
arbetsplatsbibliotek, som drivs i kommunal regi. Föregående biblioteksplan 
2015 - 2017 gällde till 2017-12-31 och har förlängts till arbetet med den nya 
planen är klar. 

Den nya biblioteksplanen är skriven av bibliotekschefen. Den har varit på 
remiss hos kultur- och fritidschef, barn- och utbildningschef, bibliotekets 
personal och övriga bibliotekschefer i samarbetet Bibliotek Mellansjö. 

Förslag på sammanträdet 
Inger Larsson (L): Bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 74, 2018-05-15 
Bibliotekschef Rebecca Levander, Tjänsteskrivelse och förslag, 2018-02-19 

Beslutet ska sändas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 85 Revidering av bolagsordning för Bredband Östra 
Skaraborg AB 

Dnr 188.201 8 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till 
reviderad förbundsordning för Bredband Östra Skaraborg AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar föreslå att styrelsen för Bredband Östra 
Skaraborg AB omarbetar texten i bolagsordningen till ett mer modernt 
språk. 

Sammanfattning 
Bredband Östra Skaraborg önskar att få ändra bolagsordning enligt upprättat 
förslag. Vid ett positivt beslut från Fullmäktige kommer bolagsordningen att 
fastställas på Bredband Östra Skaraborgs bolagsstämma. 

Följande paragrafer är delvis ändrade enligt följande: 

§2 
Nuvarande: Östra Skaraborg 

Föreslagen: Västra Götaland 

§8 
Nuvarande: Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. 
Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter och en suppleant vilket 
konfirmeras på årsstämma eller extra bolagsstämma. 

Föreslagen: Styrelsen ska bestå av 6-12 ledamöter. Respektive ägare utser två 
ordinarie ledamöter vilket konfirmeras på årsstämma eller extra årsstämma. 

§ 11 
Nuvarande: brev med posten 
Föreslagen: e-post 

Notering 
Rolf Andersson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 75, 2018-05-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-05 
Bredband Östra Skaraborg AB, Bolagsordning 
Karlsborgs Energi AB, Skrivelser 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet ska sändas till 
Bredband Östra Skaraborg AB 
Karlsborgs Energi AB 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 86 Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra 
Skaraborg AB 

Dnr 161.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Bredband Östra Skaraborg 
försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att Karlsborgs Energi AB köper de 
passiva nätdelarna inom Karlsborgs kommun från Bredband Östra 
Skaraborg och att övertagandet regleras med en revers hos Karlsborgs 
Energi AB. 

Sammanfattning 
Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett sin VD i uppdrag att 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att avyttra de passiva 
nätdelarna i BÖSABs nät. 

Styrelsen i BÖSAB vill erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, 
Hjo Energi och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i 
BÖSABs fibernät som är placerat inom respektive ägarkommun. 

Karlsborgs Energi förvärvar samtliga nätdelar som finns i Karlsborgs 
kommun. Nätdelarna säljs till bokfört värde vid säljtillfället. Det bokförda 
värdet var 1 372 000 kr 2018-04-01. 

Notering 
Rolf Andersson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 76, 2018-05-15 
VD Bredband Östra Skaraborg, Jonas Gunnarsson, Tjänsteskrivelse, 2018-04-
05 
VD Karlsborgs Energi AB, Rolf Andersson, Tjänsteskrivelse, 2018-04-10 
Bredband Östra Skaraborg AB, Förslag till bolagsordning 

Beslutet ska sändas till 
Bredband Östra Skaraborg 
Karlsborgs Energi AB 

Utdragsbestyrkande 
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KF§87 Förslag att implementera projekt Ung Arena 9:0 i ordinarie 
verksamhet efter projekttidens utgång 

Dnr 119.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun är positiva till 

förslaget avseende implementering av projektet Arena 9.0 i ordinarie 
verksamhet från och med 2019-02-01. 

2. Kommunfullmäktige förutsätter att samverkan sker med andra, 
liknande projekt. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att eventuell medfinansiering för 
projektet får behandlas i kommande års budgetarbeten. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att besluten i punkt 1 till 3 gäller under 
förutsättning att övriga tänkta finansiärer beslutar att medverka i 
projektet. 

Sammanfattning 
Mariestads kommun har tillskrivet övriga deltagande kommuner i projektet 
Ung Arena 9.0 för att efterhöra intresse och möjligheter att efter projekttidens 
utgång implementera projektet så att det blir en ordinarie verksamhet. 

Mariestads kommun föreslår att samverkansprojektet ska etableras som en 
ordinarie verksamhet efter projekttidens utgång 2019-01-31. Mariestads 
kommun åtar sig det regionala samordningsansvaret för de nio kommunerna 
från och med 2019-02-01. Det Innefattar att Mariestads kommun tillsätter en 
verksamhetssamordnare som koordinerar de regionala 
introduktionsutbildningarna. 

Den beräknade kostnaden för samordningsansvaret och 
introduktionsutbildningarna uppgår till 1 200 tkr/ år och är sannolikt 
finansierad för åren 2019-2020. Därefter finansieras verksamheten av de 
deltagande kommunerna baserat på invånarantal enligt följande: 
Förslag till kommunernas finansiering av samordningsansvaret, totalt 1 200 
tkr: 

Kommun Invånare Procent Finansiering Tkr 

Falköping 31988 20 240 

Gullspång 5 185 3 35 
Hjo 8 805 5 60 
Karlsborg 6 757 4 45 
Mariestad 23 870 15 180 
Skövde 52 859 33 390 
Tibro 10 754 7 85 
Tidaholm 12 565 8 95 

Utdragsbestyrkandc 
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Mariestads kommun önskar ett ställningstagande samt eventuella synpunkter 
på ovanstående förslag från de deltagande kommunerna. 

Beredningens bedömning är att projekt Arena 9.0 ger kommunen bra 
möjligheter att arbeta med de grupper i samhället som av olika anledningar har 
svårt att komma ur arbetslöshet. Det är viktigt att detta arbete är långsiktigt 
och en vidareutveckling av projektet förespråkas därför. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 77, 2018-05-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-04-22 
Kommunstyrelsens ordförande i Mariestads kommun Johan Abrahamsson, 
Tjänsteskrivelse, 2018-03-08 

Beslutet ska sändas till 
Mariestads kommun 

Utdragsbestyrkande 
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KF§88 

Dnr 11.2018 

Redovisning av uppdrag avseende lokalvård 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att lokalvård i kommunens 

verksamhetslokaler skall bedrivas i egen regi från och med 2019-02-
01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra beslutet i punkt 1. 

3. Kommunfullmäktige beslutar förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2010 är lokalvården i Karlsborgs kommun utlagd på en extern 
entreprenör. Nuvarande avtal med Förenade Service löper ut den 31 januari 
2019. Avtalet går därefter inte att förlänga ytterligare. Karlsborgs kommun har 
då två alternativ, att genomföra en ny upphandlingsprocess eller att återta 
lokalvården i egen regi. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-06 gav kommunstyrelsen 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en översyn av lokalvården i 
extern regi och förutsättningarna för att återta lokalvården i egen regi. 

Förslag på sammanträdet 
Socialdemokraterna genom Peter Lindroth (S): 

1. Kommunfullmäktige beslutar att lokalvård i kommunens 
verksamhetslokaler skall bedrivas i egen regi från och med 2019-02-
01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra beslutet i punkt 1. 

Urban Eklöf (V), Elise-Marie Samuelsson (S) och Jonas Davidsson (S): Bifall 
till Socialdemokraternas förslag. 

Catarina Davidsson (C), Torbjörn Colling (M) och Kjell Sjölund (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Catarina 
Davidsson, Torbjörn Colling och Kjell Sjölund mot Socialdemokraternas 
förslag med bifall från Urban Eklöf, Elise-Marie Samuelsson och Jonas 
Davidsson och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

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

Med 14 ja-röster mot 16 nej-röster och en ledamot som avstår från att rösta 
finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag (bil.41 ). 

Notering 
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig 
till förmån för kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 78, 2018-05-15 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-04-16 

Beslutet ska sändas till 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Utdragsbestyrkande 
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KF§89 Revidering av regler för ersättning för förtroendevalda i 
Karlsborgs kommun mandatperioden 2019-2022 

Dnr 94.2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till reviderade 
regler för ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 
2019-2022 (bil.42). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträdet 2018-03-26 regler för 
ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2019-
2022 (KF § 50). 

Reglerna som fastställdes var framtagna av en parlamentarisk grupp med 
representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige, Val- och 
arvodes beredningen. 

I samband med att en fråga avseende ersättning för de som tjänstgör som 
valförrättare vid val nu har aktualiserats har det framkommit att en reglering 
av den ersättningen saknas i de regler som fastställdes 2018-03-26. 

Ett reviderat förslag har därför arbetats fram och ett tillägg har nu gjorts på 
sidan 5 i reglerna. I tillägget regleras ersättningsnivåerna för de som tjänstgör 
som valförrättare vid de olika valen. Kommunledningen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade förslaget. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 80, 2018-05-15 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-05 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Förslag till regler 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga de i kommunfullmäktige representerade partierna 
Lönekontoret i Hova 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 201 8-05-28 

KF§90 Redovisning av obesvarade motioner 

Ordförande informerar om obesvarade motioner (bil.43). 

Utdragsbestyrkande 
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KF§91 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Ordförande informerar om obesvarade medborgarförslag (bil.44). 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

KF§92 Meddelanden 

Socialnämndens ordförande Leif Andersson informerar om Ej verkställda 
gynnande beslut (bil.45). 

Utdragsbestyrkande 
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KF§93 Anmälan om inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 

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

Kjell Sjölund (C): 

• Fastighetsskötsel (bil.46) 

Mats Mellblom (C): 

• Skötselplan för Granviks naturreservat (bil.47) 

Catarina Davidsson (C): 

• Utvärdering av Vision 2020 och att påbörja arbetet med Vision 
2030 (bil.48) 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 


