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Kommunfullmäktige 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

2019-06-24 

Mats Mellblom (C), Ordförande 
Staffan Myrsell (M), 1:e vice ordförande 
Stig Carlsson (S), 2:e vice ordförande 
Ulf Ahndersson (S) 
Leif Andersson (S) 
Elin Björserud (S) 
Jonas Davidsson (S) 
Anita Larsson (S) 
Peter Lindroth (S) 
Anna Westman (S) 
Catarina Davidsson (C) 
Anita Eliasson (C) 
Anders Lundgren (C) 
Kjell Sjölund (C) 
Maria Stohlbin (C) 
Björn Rubenson (KD) 
Inger Larsson (L) 
Stig Larsson (L) 
Stig Palmqvist (L) 
Torbjörn Colling (M) 
Christer 1-Ioff (M) 
Diana Goldhammer (SD), från § 4 
Stefan Hallberg (SD) 
Hans Jansson (SD) 
Jan-Yngve Johansson (SD) 
Berith Bohren M 

Anders Gunnarsson (M) 
Magdalena Skiöld (M) 
Dara Sundqvist (SD), från § 4 
Peter Dahlqvist (S) 
Elise-Marie Samuelsson (S) 

Kajsa Eriksson Larsson, K ommunchef 
Eva I-Ioving E klund, Sekreterare 
Elisabeth Kindbom, Soldathemsföreståndare 

Anders Johansson, ekonomichef 
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Kommunfullmäktige 

§ 139 Dnr 2019-000188 
Revidering av Byggnadsnämndens reglemente ........................................... 25 

§ 140 Dnr 2019-000217 
Revidering av Socialnämnden reglemente ................................................... 26 

§ 141 Dnr 2019-000192 
Nya avgifter för tillsyn av tobaksförsäljning .............................................. .. 27 

§ 142 Dnr 2019-000155 
Policy för Barn- och ungdomspolitisk verksamhet i Karlsborgs kommun 

······················································································································· ·····29 

§ 143 Dnr 2019-000201 
Individuellt ägardirektiv för AB Vaberget 2020 .......................................... 30 

§ 144 Dnr 2019-000001 
Budgetuppföljning april 2019 ........................................................................ 32 

§ 145 
Meddelanden .................................................................................................... 34 

§ 146 
Nya motioner ............................ ....................................................................... 35 

Justcrandes s ignatur 
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§ 122 

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 123 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclcsdan1m 

2019-06-24 

Föreståndare Elisabeth Kindbom informerar om verksamheten i Karlsborgs 
Soldathem. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Budgetuppföljning april 2019. 

Valda ombud informerar från de kommunala bolagens årsstämmor. 

Sida 
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§ 124 

Allmänhetens frågestund 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
Sammantrii.dcsdatum 

2019-06-24 

Inga frågor har inkommit till dagen sammanträde. 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 125 

Nya medborgarförslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-06-24 

Inga nya medborgarförslag har inkommit till dagens sammanträde. 

Sida 
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Frågor 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-06-24 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Sida 
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§ 127 

In terpella ti oner 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriic.lcsdatum 

2019-06-24 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Sida 

10(35) 



11iP"'m KARLSBORGS 
· ·· I · · · KOMMUN 
ULLS 

Kommunfullmäktige 

§ 128 

Avsägelse av uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-06-24 

Dnr 2018-000300 

1. Kommunfullmäktige befriar Lina Davidsson (S) från 
förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämnden. 

2. Kommunfullmäktige befriar Peter Dahlgvist (S) från 
förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Lina Davidsson och Peter Dahlqvist har i skrivelser 2019-06-10 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ledamot respektive ersättare i socialnämnden. 

Besluts underlag 
Lina Davidsson, Skrivelse, 2019-06-10 

Peter Dahlqvist, Skrivelse, 2019-06-10 

Beslutet ska skickas till 
Lina Davidsson 

Peter Dahlgvist 

Socialnämnden 

Sida 
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§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriidcsdat11m 

2019-06-24 

Dnr 2018-000339 

Val av ledamot och ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med socialdemokraternas förslag följande 
ledamot och ersättare i socialnämnden för tiden 2019-07-01 - 2022-12-31: 

Ledamot 

Peter Dahlqvist (S) 

Ersättare 

Lina Davidsson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Peter Dahlqvist 

Lina Davidsson 

Socialnämnden 

Sida 
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2019-06-24 

Kommunfullmäktige 

§ 130 Dnr 2019-000138 

Val av fem ledamöter och fem ersättare i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2019-07-01 - 2022-12-31: 

Ledamöter 

Anders Akerstedt (L) 

Christer Hoff (M) 

Per-O lof Andersson (C) 

Elin Björserud (S) 

Lina Davidsson (S) 

Ersättare 

Johan Persson (M) 

Berit Ekstedt Gustavsson (C) 

Walter Eriksson (Iill) 

Lennart Bergman (S) 

Urban Eklöf (V) 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Valda ledamöter och ersättare 

I W I 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma111rädcsda1um 

2019-06-24 

Dnr 2019-000138 

V al av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande i valnämnden för tiden 
2019-07-01 - 2022-12-31: 

Ordförande 

Anders Akerstedt (L) 

1:e vice ordförande 

Christer Hoff (M) 

2:e vice ordförande 

E lin Björserud (S) 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Valda ordföranden 

Sida 
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Samman1rädcsdatu1n 

2019-06-24 

Kommunfullmäktige 

§ 132 Dnr 2019-000138 

Svar på motion Inbjudan Swemin 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraternas önskan om att kommunen bör bjuda in en 
branschorganisation föreslås avslås utifrån motiveringen att det inte åvilar 
kommunen att bjuda in till informationsmöten med andra aktörer. 

Det är heller inte lämpligt för kommunen att föregripa den process som pågår 
genom att etablera en egen process. Kommunen ska förhålla sig till en 
likställighetsprincip vilket innebär att samma förhållningssätt ska gälla för alla 
och att bjuda in till informationsmöten är inte något som kommunen ägnar sig 
åt vid andra verksamhetsetableringar i kommunen. 

Förslag på sammanträdet 

Stefan I-Iallberg (SD): Bifall till motionen. 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Catarina 
Davidsson mot Stefan I-Iallbergs förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens 
förslag och en nej-röst betyder ja till Stefan I-Iallbergs förslag. 

Med 26 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag (bil.33). 

Notering 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Stefan I-Iallbergs förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 83, 2019-06-11 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2019-04-03 

Stefan Hallberg, Motion 

J usterandes signatur 

dlil l/4S7 I oo I 

Sida 
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Beslutet ska skickas till 

Stefan Hallberg 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(35) 
Sammanträdcsdaturn 

2019-06-24 



P'II KARLSBORGS 
· · · I· · · KOMMUN ana 

Kommunfullmäktige 

§ 133 

Svar på motion - IS återvändare 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdat\ltn 

2019-06-24 

Dnr 2019-000140 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om uttalande om 
återvändande IS-terrorister. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Yngve Johansson (SO) har inkommit med en motion om IS återvändare. 
Motionären menar att vi borde göra samma uttalande som Staffanstorps 
kommun när det gäller återvändande IS-terrorister. 

I Sverige har vi lagar och regler som måste följas och det gäller även landets 
kommuner. D et innehåll i uttalandet som Staffanstorps kommun gjort avseende 
kommunala åtaganden anser vi stå i strid i med vad lagstiftning och regler 
ålägger kommunal verksamhet. 

Det pågår en diskussion på nationell nivå angående hanteringen av 
återvändande IS-terrorister men i dagsläget finns inte någon lag som gör att vi 
kan neka denna grupp individer insatser på så sätt som motionären vill och ger 
uttryck för i sin motion. 

Vi ställer oss också frågande till hur detta är tänkt att genomföras utifrån 
motionens intentioner? Ska vi lägga beslutet till nekande till våra enskilda 
handläggare? Hur ska de kunna göra bedömningen att det är en återvändande 
is-terrorist de har fram för sig i ett enskilt ärende om det inte finns en 
lagstiftning samt en beslutad myndighetsutövning som slagit fast detta och att 
det då dessutom finns en koppling till vad det innebär i form av hantering 
exempelvis gällande försörjningsstöd? 

Vi delar den oro som finns i Sverige avseende återvändande IS-terrorister. Det 
är dock en fråga för Sveriges regering och riksdag att se över vad som kan 
behöva göras lagstiftningsmässigt et cetera. 

Med det sagt så vill vi understryka att vi inte är positivt inställda till att ta emot 
IS-terrorister, men mot bakgrund av ovan anförda skäl kan vi inte ställa oss 
bakom ett u ttalande med det innehåll som motionären önskar. D ärav föreslås 
motionen avslås. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C), Stig Palmqvist (L) och Torbjörn Colling (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jan-Yngve Johansson (SD): Bifall till motionen. 

Sida 
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2019-06-24 

Kommunfullmäktige 

Justcrandcs s ignatur 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Catarina 
Davidsson, Stig Palmqvist och Torbjörn Colling mot Jan-Yngve Johansson 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Notering 
Torbjörn Colling (M) lämnar en protokollsanteckning i ärendet.(bil.34). 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Jan-Yngve Johanssons 
förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 84, 2019-06-11 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Tjänsteskrivelse, 2019-05-
17 

Jan-Yngve Johansson, Motion 

Beslutet ska sändas till 

Jan-Yngve Johansson 

Lllli I /e I IB I 

Sida 
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Sammanträdcsdaturn 

2019-06-24 

Kommunfullmäktige 

§ 134 Dnr 2019-000141 

Svar på motion Städning av Karlsborg 200 år 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Karlsborg har genom Stefan Hallberg lämnat en motion 
angående 200 års städning. I motionen framförs att i år firar Karlsborgs 
fästning 200 års jubileum och det kan finnas anledning att vidtaga särskilda 
åtgärder med tanke på tillströmmande turister och kommunens egna 
innevånare. Motionären yrkar på att Karlsborgs kommun genomför en särskild 
städaktivitet i kommunen med anledning av 200 års firandet. 

För gaturenhållningen i Karlsborg tätort ansvarar 
samhällsbyggnadsförvaltningens gata- och parkenhet. I detta ansvar ingår ej 
väg- och gångbanor utmed Storgatan, Kärleksstigen, Kungsgatan och 
Strandvägen där Trafikverket är väghållare. 

Gata- och parkavdelningen har fortlöpande en dialog med Trafikverket för att 
tillse att de håller en bra skötselnivå. 

Gata- och parkavdelningen planerar att både inför och efter de arrangemang 
som planeras under jubileumsåret genomföra insatser för att Karlsborgs 
allmänna ytor ska upplevas som välstädade och trivsamma för både invånare 
och besökare. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 85, 2019-06-11 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, T jänsteskrivelse, 2019-05-19 

Stefan Hallberg, Motion 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Stefan Hallberg 

Justcrandcs signatur 

dd( IM I fS I 

Sida 

19(35) 



... KARLSBORGS 
"."::ar. KOMMUN 
5005 

Kommunfullmäktige 

§ 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmanträdcsdatum 

2019-06-24 

Dnr 2019-000137 

Svar på motion Hjärtstartare Forsvik 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Karlsborg har genom Hans Jansson lämnat en motion 
angående inköp av hjärtstartare i Forsvik. I motionen framförs att Forsvik med 
dess industriminne och slussområde är en mycket välbesökt plats under 
sommarsäsongen. Hjärtstartare skulle härvid vara en säkerhet för den lokala 
befolkningen och turister. Motionären yrkar på att Karlsborgs kommun köper 
in två hjärtstartare och placerar dessa med fördelning på lämplig plats inom 
vardera ovan nämnda turistmål i Forsvik. 

Forsviks industriminne drivs av Västarvet som är ansvarig för denna 
verksamhet. Slussområdet i Forsvik ingår i Fastigheten Kanaljorden 1 :1 som ägs 
av AB Göta kanalbolag som även ansvarar för skötseln och driften av området. 
Karlsborgs kommun kommer att söka samverkan med Både Västarvet och AB 
Göta kanalbolag för att se till att tillgång till hjärtstartare i framtiden finns i 
Forsvik för att öka tryggheten för besökare och boende i Forsvik. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C), Peter Lindroth (S) och Peter Dahlqvist (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Hans Jansson (SO): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Catarina 
Davidsson, Peter Lindroth och Peter Dahlqvist mot Hans Jansson förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 86, 2019-06-11 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-05-20 

Hans Jansson, Motion, 2019-03-25 

Sida 
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Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Hans Jansson 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-06-24 

Dnr 2019-000169 

Revidering av reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för Rådet 
för funktionshinderfrågor i Karlsborgs kommun, att gälla från 2019-07-
01 (bil.35). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare reglemente, antagen 2016-05-
30 (KF § 108), upphör att gälla 2019-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-09-11 att ge 
kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av reglementen för de 
rådgivande organen. 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor syftar till att förstärka inflytandet i 
alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättning. D en nuvarande 
organisationen av rådet upplevs av rådets medlemmar fungera bra och därför 
finns det i dagsläget ingen anledning till några större förändringar. Dokumentet 
har genomgått strukturella förändringar enligt de direktiv som beslutades i 
samband med att en översyn skulle göras. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 87, 2019-06-1 1 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse och förslag till 
reglemente, 2019-03-20 

Beslutet ska skickas till 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sida 
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SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
San'lmanträdcsdatum 

2019-06-24 

Dnr 2019-000168 

Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för 
Kommunala pensionärsrådet i Karlsborgs kommun, att gälla från 2019-
07-01 (bil.36). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare reglemente, antagen 2015-09-
28 (KF § 132), upphör att gälla 2019-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-09-11 att ge 
kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av reglementen för de 
rådgivande organen. 

Kommunala pensionärsrådet har till syfte att förstärka inflytandet i frågor som 
gäller äldre i kommunen och skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i 
kommunens verksamhetsplanering. 

Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 88, 2019-06-11 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, T jänsteskrivelse och förslag till 
reglemente, 2019-04-15 

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 

Kommunala pensionärsrådet 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 138 Dnr 2019-000183 

Årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg årsredovisning för år 2018. 

2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja direktionen samt enskilda ledamöter för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Ö stra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för år 2018 blev -1 644 tkr, vilket är något sämre än budget och 
prognos. 

Prognosen för helåret låg på -234 tkr och budgeten var satt till -733 tkr. En av 
orsakerna till det försämrade resultatet beror bland annat på förändringar av 
pensionsskulden och påverkar resultatet negativt med ca 950 tkr. Soliditeten 
uppgår till 25 %. 

Under år 2018 har bland annat två nya tankbilar köpts in, en till Skövde och en 
till Mariestad, en lastväxlarbil och två personbilar. Investeringar har även gjorts 
på Räddningstjänstens Östra Skaraborgs stationer, bland annat nytt värme- och 
ventilationssystem i Hjo. 

Notering 

Peter Lindroth (S), Catarina D avidsson (C) och Kjell Sjölund (C) deltar inte i 
beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 89, 2019-06-11 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Arsredovisning 

Beslutet ska skickas till 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

J usterandcs signatur 
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§ 139 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdaturn 

2019-06-24 

Dnr 2019-000188 

Revidering av Byggnadsnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat Reglemente för 
byggnadsnämnden, att gälla från 2019-07-01 (bil.3 7). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare reglemente, antagen 2015-06-
29 (KF § 111 ), upphör att gälla 2019-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid byggnadsnämndens möte 2019-01 -24, beslutades att ge plan- och 
byggenheten i uppdrag att se över byggnadsnämndens reglemente. 

Byggnadsnämndens reglemente har uppdaterats med riktlinjer hur den på ett 
rättssäkert och effektivt sätt ska arbeta med olika lagstiftningar bland annat 
inom arbetsmiljö-, tillgänglighets- och mångfaldsfrågor. 

Även förtydliganden gällande personuppgiftsansvar samt arkivlagen har skrivits 
in i reglementet samt att byggenhetens personal organisatoriskt tillhör 
kommunstyrelsen och inte kommunfullmäktige. 

Förslag på sammanträdet 

Anders Lundgren (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att 
kommunfullmäktige fastställer reglementet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Anders Lundgren 
mot Peter Lindroths förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Peter Lindroths förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 90, 2019-06-11 

Byggnadsnämnden, Beslut samt förslag till reglemente 

Beslutet ska skickas till 

Byggnadsnämnden 

Sida 
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§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-06-24 

Dnr 2019-000217 

Revidering av Socialnämnden reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente, att gälla 
från 2019-07-01 (bil.38). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare reglemente, antagen 2017-11-
28 (KF § 173), upphör att gälla 2019-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). Den nya lagen ersätter tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). 1 § i 
socialnämndens reglemente behöver därför justeras. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen 
att kommunfullmäktige fastställer reglementet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Catarina Davidssons förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Catarina Davidssons 
förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 91, 2019-06-11 

Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2019-04-12 

Socialnämnden, Beslut samt förslag till reglemente 

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 

193 I 
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§ 141 Dnr 2019-000192 

Nya avgifter för tillsyn av tobaksförsäljning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tillägg och revidering för 
ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn av 
tobaks försäljning att gälla från 2019-07-01 (bil.39). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare taxa, antagen av 
kommunfullmäktige 2017-11-27 upphör att gälla 2019-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 

En ny lag (2018:2088 Lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft 1 
juli 2019. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen 
innebär bland annat nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller 
tillståndsprövning och ett utökat tillsynsansvar för tobak. Syftet med den nya 
lagen är bland annat att begränsa hälsorisker som är förbundet med bruk av 
tobak. 

Av den nya lagen framgår det att kommunen får ta ut avgifter av den som 
bedriver tillståndspliktig försäljning. 

Karlsborgs kommun igår i ett samarbete (TIS) där Lidköpings kommun är 
värdkommun. Samarbetat omfattar de flesta av Skaraborgs kommuner vad 
gäller tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak. Arbetet med tillstånd och 
tillsyn ska ej belasta skattemedel, utan ska vara självfinansierat av de som söker 
och innehar tillstånd. 

Nya avgifter för tillståndssökning och tillsyn för tobak föreslås bli: 

• 

• 

• 

• 

• 

Ansökan om försäljningstillstånd tobak: 7 200 kr 

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd tobak: 5 600 kr 

Anmälan om ändrade ägar- och bolagsförhållanden: 4 400 kr 

Anmälan om förändrat försäljningstillstånd: 2 000 kr 

Tillsyn av försäljningstillstånd: 6 000 kr 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sida 
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Besluts underlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa1n1nanträclcsdatum 

2019-06-24 

Kommunstyrelsens, Beslut § 92, 2019-06-11 

Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2019-04-11 

Socialförvaltningen, Förslag till taxa 

Lidköpings kommun, Tjänsteskrivelse, 2019-04-11 

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 

Sida 
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§ 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam1nanträclcsdatun1 

2019-06-24 

Dnr 2019-000155 

Policy för Barn- och ungdomspolitisk verksamhet i Karlsborgs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för barn- och ungdomspolitisk 
verksamhet i Karlsborgs kommun (bil.40). 

Sammanfattning av ärendet 

Barnrättssamordnaren har som uppdrag att kontinuerligt revidera 
policydokument kring barnrättsarbetet i kommunen. En omarbetning är 
genomförd utifrån kartläggning av befintlig verksamhet och omvärldsbevakning 
samt pågående politiska beslut som innebär att Barnkonventionen blir lag 1 
januari 2020. 

Förslag på sammanträdet 

Jonas Davidsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 93, 2019-06-11 

Kommunstyrelsen, Beslut § 64, 2019-05-14 

Barnrättssamordnare Sara Hedberg, T jänsteskrivelse, 2019-04-11 

Barnrättssamordnare Sara Hedberg, Policy 

Beslutet ska skickas till 

Barnrättssamordnare Sara Hedberg 

Samtliga nämnder 

Sida 
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§ 143 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-06-24 

Dnr 2019-000201 

Individuellt ägardirektiv för AB V aberget 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till Individuellt ägardirektiv för 
AB Vaberget gällande år 2020 (bil.41). 

Sammanfattning av ärendet 

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 mindre 
förändringar gentemot ägardirektivet för år 2019. 

Förtydligande om att riktlinjer och mål i direktivet är i enlighet med lag om god 
ekonomisk hushållning. 

Förslag på sammanträdet 

Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att 
texten "samt återbetalning av villkorat aktieägartillskott. Återbetalning av 
villkorat aktieägartillskott (4 mnkr utbetalt 1998) till kommunen synkroniseras 
med AB Karlsborgs bostäders återbetalning av villkorat aktieägartillskott till AB 
Vaberget. Återbetalningen skall vara slutförd senast år 2025", under rubriken 
Ekonomiska mål, stryks. 

Catarina Davidsson (C) och Torbjörn Colling (M): Bifall till Peter Lindroths 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Peter Lindroths förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Peter Lindroths förslag. 

Notering 

Torbjörn Colling (M), Catarina Davidsson (C), Jonas Davidsson (S), Stefan 
Hallberg (SD) och Peter Lindroth (S) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 94, 2019-06-11 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-05-16 

IW I 
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De av kommunen helägda bolagen 

Ekonomienheten 
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Kommunfullmäktige 

Justerandcs s ignatur 

§ 144 Dnr 2019-000001 

Budgetuppföljning april 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna budgetuppföljning för april 
månad 201 9. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunchefens 
ledningsgrupp att analysera den ekonomiska situationen och återkomma 
till kommunstyrelsen 2019-09-10 och redovisa genomförda och 
planerade insatser för att nå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndernas/kommunstyrelsens årsprognoser visar på ett underskott om - 10 
351 tkr. 

Prognosen är en avsevärd försämring jämfört med föregående års resultat på 
nämndsnivå plus 4 755 tkr, men även något sämre än april månads prognos 
201 8. 

Underskottet beror på ett stort prognostiserat underskott (- 8 050 tkr) för 
socialnämndens verksamheter. Även barn- och utbildningsnämnden 
prognostiserar ett större underskott - 2 853 tkr på årsbasis. D en positiva 
prognosen (+ 452 tkr) för kommunstyrelsen beror till största delen på lägre 
kostnader är budgeterat på fastighetsenheten. 

D e områden som har de största prognostiserade underskotten är Individ och 
familjeomsorg, Funktionsnedsättning enligt LSS, Extra ordinärt stöd samt 
Förskoleverksamheten. 

Finansförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall, jämfört med budget -
553 tkr. Färre kommuninvånare 6 968 än planerat 6 998 ger lägre generella 
statsbidrag. 

Totalt prognostiseras kommunens resultat till - 3 004 tkr, vilket är 10 904 tkr 
under kommunfullmäktiges resultatmål om 7 900 tkr. 

Prognosen för april pekar på att Karlsborgs kommun 2019 kommer få svårt att 
klara det lagstadgade balanskravet om inte kraftfulla sparåtgärder sätts in under 
året. 

Bolagens prognos redovisas före eventuella koncernbidrag och skatt. 

Prognosen för Vabergskoncernen visar på ett stabilt resultat 5 331 tkr, något 
lägre än budget (5 716 tkr). Läget ser stabilt u t för samtliga bolag. 
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Totalt medför prognosen för de kommunala bolagen att årets resultat för 
kommunkoncernen (kommunen och bolagen) beräknas till 2 327 tkr (1 1 289 
tkr under budgeterade 13 616 tkr för kommunkoncernen. 

Förslag på sammanträdet 

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

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 9 5, 2019-06-11 

Ekonomienheten, Budgetuppföljning april 2019 

Socialnämnden, Åtgärder för budget i balans 

Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärder för budget i balans 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Sida 
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§ 145 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdal'um 

2019-06-24 

Inga meddelanden finns att delge kommunfullmäktiges ledamöter. 

Sida 
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§ 146 

Nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdanun 

2019-06-24 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Mats Mellblom (C) anmäler följande motion som inkommit till 
kansliet: 

Stefan Hallberg (SD): 

• Utredning om etablering av miljözon i Havsmon (bil.42) . 
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