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Information
Säkerhetssamordnare Ola Johansson informerar om indktningen av
totalförsvaret och utformningen av det civila förcvaret.
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Sammanfattning av ärendet

Inga ftågor har inkommit till dagens sammanträde.

l-*^il"'l/9n I w Utdmgsbcetyrkande



KARTSBORGS

KOMMUN SAMMANTnÄonspRoToKoLL
Samantrâdcsdatum

2078-06-25

Sida

8Q3)

Kommunfullmäktige

se7

Medborgarftirslag 2018

Inganya medborgarförslag h¿r inkommit till dagens s¿mmanträde.
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Frågor

Inga frågot har inkommit till dagens sammanftäde.
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Inteqpellationer

Inga intelpellationet har inkommit till dagens sammanuäde.
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Dnr 193.2018s 100

.Arstedovisning kommunala bolagen

Kommunfullmäktiges beslut
1. I(ommunfrillmäktige tar del av upprättad årsredovisning och

revisionsberättelse föt âr2077 för AB Vaberget.

2. I(ommunfullmäktige tar del av upprättad årsredovisning och
revisionsberättelse f& fu 2017 f& AB I{arlsborgsbostäder.

3. I(ommunfrillmäktige tar del av upprättad årsredovisning och
revisionsberättelse f& fu 2077 för l(arlsborgs Energi AB.

4. Kommunfullmäktige tar del av upprättad årsredovisning och
revisionsberättelse f& fu 2077 för Karlsborgs Vätme A,B.

5. I(ommunfullmäktige tar del av upprättad årsredovisning och
revisionsbetättelse f& fu 2077 f& I(atlsbotgs Energi Försäljning AB.

6. I(ommunfullmäktige tar del av upptättad årsredovisning och
revisionsberättelse f& fu 2077 f& I(arlsborgs Turism AB.

Sammanfattning av ärcndet

AB Vaberget, AB l(arlsbotgsbostädet, I(adsborgs Energi AB, I(arlsborgs
Värme AB, IQrlsborgs Energi Försäljning AB och I(atlsborgs Turism AB hat
till kommunfullmäktige överlämnat sina ârsredovisningar och
revisionsberättelser f& âr 2077 .

Valda ägarombud lämnar rapporter kring de kommunala bolagens
årsredovisningat.

Kfell Sjölund (C) informerar om ftâgor och svar inom AB Vabergets
årsredovisning.

Beslutsundetlag
I(ommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut S 73, 201 8-05 -29

Ä.rstedovisningar bolagen

Beslutet ska skickas till
De av kommunen helägda bolagen

l'""*^ry'"'l/Ø læ
Utdngsbestyrkande
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I(ommunfullmäktige

s 101 Dnr 90.2018

Svar på motion om Intagsledning till vattenverket

Kommunfullmäktiges beslut
1. I(ommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja en

projektering för att förlàgga en ny intagsledning till l(arlsborgs
vattenverk.

2. I(ommunfullmäktige beslutar, med hänvisrirg till vad som här anförts,
att anse motionen beviljad.

Sammanfattning av ärendet

Motionären föreslår att för att säkerställa en bra kvalitet på det råvatten som tas

från Vättern bör placeringen av, och längden på, inagsledningen till l(arlsborgs
vattenverk ändras. Befintlig intagsledning är cirka 1000 m och är förlagd så att
intaget är placent nära fatleden in till Göta kanal. En ny intagsledning bör vara
längre och förläggas så att intaget placeras längre från farleden och på ett större
djup än det befìntliga.

Nuvarande intagsledning ligger ctrka 7200 meter ut i Vättern, på cirka I meters
djup. l)enna intagsledning ligget i I(atlsborgsviken och pâverkas av vattenflödet
som kommer från sjöarna Viken och Bottensjön. Då intagsdjupet endast är 7
meter är vattenkvaliteten inte helt stabil, utan påverkas av nederbörd och blåsigt
väder.

För att fà en jämnare kvalitet på råvattnet och minimera påverkan från
nederbörd och kraftiga vågbildningar bör ett nytt vattenintag komma ner pà 25

meters djup.

Detta är enligt samhällsbyggnadschefens- och VA-chefens utredning möjligt.

Förslag på sammanträdet

Socialdemokraterna: Bifall till beredningens förslag om att motionen ska anses

vara bifallen.

Centerpartiet: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Stig Cadsson (S) ställer Socialdemokraternas förslag mot
kommunstyrelsens förslag med bifall från Centerpartiet och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

l'""*^"^lz'ltr/ lø Utdragsbcstyrkandc
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2018-06-2s

Kommunfullmäktige

Omröstning begärs.

S¿mmanträdet 2ir övetens om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens
födag med bifall ftån Centelpartiet och en nei-röst betyder ia till
Socialdemokratemâs förslag.

Med 15 nej-röster, 72 ja+öster och 3 som avstâr fuânatttösa finner
ordför¿nde ¿tt kommunfullmäktige besluar i enlighet med Socialdemokmternas
förclag þi1.49).

Notering
Centeqpatiet, Libenlerna, Kristdemokratema, Vänsterpattiet och Miljöpartiet
reserrerar sig till förmån föt Centerpartiets forsþ.

Beslutsundedag
Kommunstyrelsens atbetsutskott, Beslut S 74, 201 8-05-29

Kommunchef Kjell-.A,ke Berglund, Tjänsteskdvels e, 2078-05-23

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och VA-chef Mikael Jonsson,
Tjänsteskrivelse, 201 8-05-1 8

Kommunstytelsens ordfötande Petet Lindtoth, Motion

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadschef Håkan Kadsson

VA-chef MikaelJonsson

Kommunstytelsens ordfömnde Peter Lindrcth

l'"""^"7'l /çil I /% 
I

Utdngbcctyrkande
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Kommunfrrllmäktige

s 102 Dnt 729.2078

Svar på motion Kompletterande uredning vattenintag

Kommunfullmäktiges beslut
I(ommunfullmäktige beslutar, med hänvisoiog till vad som hfu anförts, att anse

motionen besvatad.

Sammanfattning av ärendet

Motionären föreslår att denna föreslagna utredning gällande vattenintag
kompletteras med ett altemativ gällande rörledningen från Vanäs
ammunitionsfabrik.

På Vanäs udde finns idag en intagsledning till Nammo Vanäsverken AB för
processvatten.

Denna intagsledning ligget ej på sådant diup eller är placerad så att de krav som
I(arlsborgs kommun har på sitt råvatten kan upp$'llas.

För mer fakta i ärendet hänvisas till samhällsbyggnadschefens- och VÂ-chefens
utredning gällande ny intagsledning.

Beslutsundedag
I(ommunstytelsens arbetsutskott, Beslut S 75, 201 8-05-29

I{ommunchef Kj e[-Åke Berglund, Tj änsteskrivelse, 20 1 8-05 -23

Samhällsbyggnadschef Håkan I(adsson och VA-chef Mikael Jonsson,
Tjänsteskdvelse, 201 8-05-1 8

Stefan Hallberg, Motion

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadschef Håkan I{atlsson

VA-chef MikaelJonsson

Stefan Hallberg

l'""'^"0";fzl /fu4 Æ
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Kommunfi.rllmäktige

s 103 Dnr717.2018

^A¡s redovis ning Mili ös amve rkan Ö stra Skaraborg 2017

Kommunfullmäktiges beslut
I(ommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisoternas förslag, att bevilja
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för I(ommunalförbundet
Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvatsfrihet f& fu 2077.

Sammanfattning av ätendet
Miljönämnden har upprättat en verksamhetsberättelse för sin verksamhet under
fu 2077 utifrån sitt uppdrag som tillsynsmyndighet. Verksamhetsberättelsen
ingår som en del i dfuektionens årcredovisning föt 2017.

I(ommunalförbundets resultat uppgår trll2 643 tkr. Eget kapital uppgår till 6

643 tkt. Eget kapial överstigande 4 mkr återbetalas till medlemskommunerna
utjfrån deras andelat 2077 . Det betydet 

^tt 
2 643 tkr kommer att återbetalas

under 2018.

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

Beslutsundedag
I(ommunstytelsens arbetsutskott, Beslut S 76, 201 8-05-29

Miljösamverkan Östra Skaraborg,,4.rsredovisning

Beslutet ska skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg

l'""''^7* Ø
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Dnr 186.2018

Sida

16Q3)

Kommunfullmäktige

s 104

^A¡sredovisning Tolldiirmedling Y ãst 20lft

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlþhet med tevisotemas fötslag, att godkänna
åtsredovisningen och bevilja stytelsen i Tolkförmedling Väst ¿nsvarsfrihet för
tu2077.

Sammanfattning av ätendet
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättnings
förmedling i uppùag att tillgodose behovet av spdktolkning och översättning
till dess medlemmat. Fötmedlingsatbetet innefattas av plats- och
distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text.

Notering
Kiell Siölund dela inte i beslutet på grund av j,àv.

Beslutsundedag
Kommunstytelsens atbetsutskott, Beslut S 77, 201 8-05-29

Tolkförmedling Väst, .Arsredovisning

Beslutet ska skickas till
Tolkfötmedling Väst

1"""^"";!llft/ % Utdragobeetyrkrnde
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I(ommunfullmäktige

s 10s Dnt202.2078

Revidering av Rilirlinier för styrdokument

Kommunfullmäktiges beslut
1. I(ommunfullmäktige beslutar 

^ttaît^ 
det teviderade fötslaget till

Riktlinjer för styrdokument i Karlsborgs kommun þi1.50).

2. I{ommunfullmäktige beslutar att ge nämndema i uppdtag att tevidera
nu gällande styrdokument så att de följer riktlinjerna.

3. I(ommunftrllmäktige beslutar att delegera åt kommunchef Kiell-r4,ke

Berglund attta fiz;m en förstasida till riktlinjerna.

Sammanfattning av ätendet
En arbetsgrupp bestående av deltagare ur kommunens informations- och
nämndadminisuationsgrupp har zrbetat fram ett förslag till tevidering av
Riktlini er för styrdokument.

Förslaget harvant ute på remiss hos kommunchefens ledningsgrupp som inte
hade något att erinra.

De viktigaste förändringa rna är:

En tydligare struktur.

En förenklad och nedkotad text.

Sammanfattningsrutor för att förtydliga beslutsnivåerna samt de olika
dokumenttypeÍnâ.

Beslutsundetlag
I(ommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut $ 78, 201 8-05-29

I(ansliet, Reviderat styrdokument

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

a

a

a

l'"*,"^re'l MlØ,
Utdmgsbestyrkande
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I(ommunfullmäktige

s 106 Dnr 168.2018

Revidering av samverkansavtal för gemensam
kollektivtrafiknämnd

Kommunfullmäktiges beslut
I(ommunfullmäktige beslutar anta förslaget till teviderat samverkansavtal för
kollektivtrafiknämnden (bil. 5 1 ).

Sammanfattning av ärendet

l januari 2018 uädde den nya kommunallagen i kraft och med anledning av
lagdndringen behöver en revidering göras av texten i kollektivtafiknämndens
samverkansavtalvad gäller gemensam nämnd som ersatts 3 kap 9 $
kommunallagen samt $ 2 om Verksamhetsstyrning och budget och i
reglementet vad gäller $ 6 om samråd och rapporteringsskyldighet.

Den tidigare texten "Enligt 8 kap 4 $ kommunallagen" har i förslaget till
reviderat samverkansavtal och reglemente elsatts av " Enligt 9 kap 26 $
kommunallagen".

Beslutsundetlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut S 79, 2018-05-29

I(ollektivtrafirknämnden, Beslut, 2018-04-24

I(ollektivtrafi.kkontoret, Reviderat avtal

Beslutet ska skickas till
I(ollektivtta f iknämnden

l'**7*l/Ør lø Utdragsbcstyrkande
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I{ommunfullmäktige

s 107 Dnr 168.2018

Revidering av reglemente för gemens am kollektivtrafi knämnd

Kommunfullmäktiges beslut
I(ommunfullmäktige beslutar anta förslaget till reviderat reglemente för
kollektivtrafiknämnden (bil.52).

Sammanfattning av ärendet

Från och med den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen @uL) av
dataskyddsförordningen (GDPR). Denna förordning gäller då som lag i alla
EU:s medlemsländer och reglerar hur bland annat myndighetet fât behandla
personuppgifter. Därtill kommer komplettemnde svensk lagstiftning att införas,
bland annat i fotm av en dataskyddslag.

Med anledning av lagánddngen behöver en tevidering göras av texten i
kollektivtrafiknämndens reglemente vad gäller $ 4 om personuppgifts¿nsvar.

p"tr ¡idigare texten "personuppgiftslagen eUL)" har i förslaget till reviderat
reglemente ersâtts av "gällande lagstiftning för dataskydd och behandling av
petsonuppgifter", samt har det yttersta ansvaret för all behandling av
personuppgifter inom nämndens ansvarsorffåde. Nämnden ska utse
dataskyddsombud.

Beslutsundetlag

I(ommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut S 80, 20 1 8- 05-29

I(ollektivtrafiknämnden, Beslut, 2018-04-24

I(ollektivrafikkontoret, Reviderat reglemente

Beslutet ska skickas till
I(ollektivtrafi knämnden

l'"-^"^'re'l /Ø
Utdragsbestyrkande
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I(ommunfullmäktige

s 108 Dm772.2078

Riktlinier för systematiskt arbetsmiliöarbete i Karlsborgs
kommun

Kommunfullmäktiges beslut
I(ommunfullmäktige beslutar godta fötslaget på riktlinje systemâtiskt
arbetsmilj öarbete þil. 53).

Sammanfattning av ärendet

Bifogad dktlinje beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet med tyngdpunkt
på hur arbetsmiljöuppgiftet skall fördelas i verksamheten.

I(adsbotgs kommun hat en arbetsmiljöpolicy som ska ligæ tilt grund för och

styra kommunens övergtþande arbetsmiljöarbete. Nedan följer inledningen i
arbetsmiljöpolicyn:

Arbetsmiljö àr alla de faktoter som påverkar vâr organisations medarbetare i
sitt arbete. ,\ndra viktiga arbetsmiljöfaktorer är möjligheten âtt påverka

sin situation, arbetsbelastning och kompetens.

Enligt arbetsmiljölagen (A.ML) 3 kap. $ 2 har arbetsgivaren ett övetgrþande
ansvâr för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Denna riktlinje ska vara
ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsundetlag
Personalchef Inga-Lill Lundgren, Tjänsteskdvelse, 201 8-05-29

Personalchef Inga-Lill Lundgren, Förslag till riktlinje

Beslutet ska skickas till
Personalchef Inga-Lill Lundgren

l'""'."uY',lr% /ø

Utdragsbestyrkandc
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I(ommunfullmäktige

s 10e Drc370.2077

Budgetuppfölining april 2018

Kommunfullmäktiges beslut
I(ommunfullmäktige beslutar att godkänna budgetupptöljning för april månad
2018.

Sammanfattning av ätendet
Totalt visar nämndernas årsprognoser ett underskott om - 9 461 tkr.

Prognosen är en avsevärd försämring jämfört med föregaende års resultat på
nämndnivå plus 6 010 tkr.

Underskottet beror på ett stort prognostiserat underskott (- 11 050 tkr) för
socialnämndens verksamheter. Övrþa nämnders verksamheter prognostiserar
nollresultat. Den positiva prognosen (+ 1 963 tkr) för kommunstyrelsen beror
på beräknade ofötbrukade politiska förfogandeanslag.

För socialnämnden har prognosen beräknats utifrån att föreslagnt âtg;àrder

verkställs. Ytterligare àtg;àrder kan medföra stora konsekvenser för
vetksamheten. De om¡åden som har de största prognostiser¿de underskotten är
Integration -2900 tkr,IFO -2300 tkr,SOL- 1950 tkr,LSS - 1 550 tkr,
Verksamhetsresor - 1 000 tkr och Försörjningsstöd - 900 tkr.

Finansförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall, jämfört med budget -
1 566 tkr. Färre kommuninvånare 6 946 än planerat 6 971 beräknas ge lägre
generella statsbidrag.

Totalt prognostiseras kommunens resultattil, - 2 953 tkr, vilket fu 10 653 tkt
under kommunfullmäktiges resultatmål om 7 700 tkr.

Prognosen för april pekat pâ att I(arlsborgs kommun 2018 kommer få svårt att
klara det lagstadgade balanskravet om inte ytterligare kraftfulla åtgátder sätts in
under året.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten, Budgetuppföljning

Beslutet ska skickas till
Samdiga nämnder

Ekonomienheten

l'"-*W'l/fu lØ
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Meddelanden

Sammanfattning av ätendet
Ordförande Stig Catlsson (S) informetar om nämndemannavaletz0Tg.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Torbiöm Colling (lv[) informerar om
övetenskommelse mellan de i kommunfullmäktige reptesentetade partierna om
tegler föt afûschedng inföt valet den 9 september 2018.

l***-ft'lrØ ffit utcrôgsDeStyflonde



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMA\ITRÄDESPROTOKOLL 23Q3)
Sammantdådesdan¡m

2018-06-25

Kommunfullmäktige

s 111

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluat övetlämna motionerna till kommunstyrelsen föt
betedning.

Sammanfattnin¡g av ätendet
Ordförande Stig Cadsson (S) anmáler f<i'ljande motioner som inkommit till
kansliet:

Stefan Hallbery (SD):

Integtationsplikt (bil. 54)

Beslut ska skickas till
Kommunstyrclsen
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