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§ 1 

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sammantriidcsdanun 
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§ 2 

Allmänhetens fråga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes signatur 

J111 IGLv I ~g I 
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Sammanträdcsdanun 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 3 

Nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige: 

Arne Johansson: 

• Hastighetsbegränsning till 30 km på Duvstigen (bil.1 ) . 

Ronald Lindgren: 

• Plantering av träd längs med Parkvägen (bil.2). 

Beslutsunderlag 

Arne Johansson, Medborgarförslag, 2019-01 -02 

Ronald Lindgren, Medborgarförslag, 2018-12-14 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Justcrandcs s ignatur 

dllt ICL\v I 16 I 
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§ 4 

Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Hans Jansson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Catarina 
Davidsson (C) om vilka krav kommunen avser att ställa i procent räknat vid 
inköp av svenska jordbruksprodukter i det nya kostprogrammet (bil.3). 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Catarina Davidsson (C) besvarar frågan (bil.4). 

Sida 
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§ 5 

Interpellationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Justerandes s ignatur 

/It l~w I~ 
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Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 6 

Avsägelse av uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dnr 2018-000300 

Kommunfullmäktige befriar Inger Andersson Hultin (S) från 
förtroendeuppdraget som ersättare i valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Andersson Hultin har i skrivelse 2019-01-21 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ersättare i valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Inger Andersson Hultin, Skrivelse, 2019-01-21 

Beslutet ska skickas till 

Inger Andersson Hultin 

Valnämnden 

Justerandcs s ignatur 

cJ/Ji IL~w I~ I 

Sida 
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§7 

Val av ny ersättare i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med socialdemokraternas förslag följande 
ersättare i valnämnden för tiden 2019-03-01 - 2019-06-30: 

Lina Davidsson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Lina Davidsson 

Valnämnden 

Justcrandes signatur 

/It l~lv l#< 

Sida 
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§ 8 

Tidplan budget 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2019-00003 7 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till Tidplan budget 
2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommuns budgetprocess är i grunden samma tidigare år men 
följande justeringar föreslås: 

Budgetberedning tidigareläggs till juni och den tidigare budgetavstämningen i 
maj stryks. Budgetberedningen består av kommunstyrelsens arbetsutskott och 
en representant för de partier som inte har en plats i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt kommunchef och förvaltningschefer. 

Kommunfullmäktige i september (tidigare oktober) beslutar om skattesats, 
finansiering, investeringar samt den övergripande delen i budget- och 
verksamhetsplanen där kommunens styrkort ingår och även de kommunala 
bolagens ägardirektiv. 

Utifrån dessa ramar får sedan, liksom tidigare, förvaltningarna arbeta fram 
nämndernas detaljbudget samt nämndens budget- och verksamhetsplan med 
styrkort. Dessa beslutas av respektive nämnd senast vid 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 2020 

25 februari Tidplan budget 2020 beslutas (I(ommunfullmäktige) 

Mars Riktlinjer/ direktiv av olika uppräknings faktorer 2020 (utskick av 
ekonomienheten till förvaltningarna) 

25 juni Gemensam beredning 

Justerandcs s ignatur . 

df;f IC~w l$ I 
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Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

27 augusti KSAU, förslag till kommunfullmäktige: KF styrkort, ägardirektiv, 
ramar, skattesats, resultatmål, finansiering, investeringar, samt 
övergripande budget- och verksamhetsplan. 

23 september Kommunfullmäktige beslut: KF styrkort, ägardirektiv, ramar, 
skattesats, resultatmål, finansiering, investeringar, samt 
övergripande budget- och verksamhetsplan. 

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

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

Förslag på sammanträdet 
Stig Palmqvist (L), Berith Bohren (V) och Catarina Davidsson (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 17, 2019-02-05 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-01-16 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Justcrandes s ignatur 

tfllt l~w l~ I 
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§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av fem ledamöter i AB Vaberget från årsstämman 2019 till 
och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande fem 
ledamöter i AB Vaberget från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023: 

Catarina Davidsson (C) 

Torbjörn Colling (M) 

Jonas Davidsson (S) 

Peter Lindroth (S) 

Stefan Hallberg (SD) 

Beslutet ska skickas till 

Valda ledamöter 

Justcrandes signatur 

rltil l~w I~ 

Sida 
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§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

V al av ordförande och vice ordförande för AB V aberget för 
tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ordförande och vice ordförande i AB Vaberget från årsstämman 2019 till och 
med årsstämman 2023: 

Ordförande 

Catarina Davidsson (C) 

Vice ordförande 

Jonas Davidsson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Vald ordförande och vice ordförande 

J ustcrandes signatur 

~ l~w l~ I 

Sida 
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2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 11 Dnr 2018-000339 

Val av fem ledamöter i AB Karlsborgsbostäder från 
årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande fem 
ledamöter i AB Karlsborgs bostäder från årsstämman 2019 till och med 
årsstämman 2023: 

Rolf Andersson (M) 

Jan-Erik Engqvist (C) 

Leif Andersson (S) 

Peter Lindroth (S) 

Stig Ericsson (SD) 

Beslutet ska skickas till 

Valda ledamöter 

Jus terandes signatur 

~Il( ILw l~ 

Sida 
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2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 12 Dnr 2018-000339 

V al av ordförande och vice ordförande för AB 
Karlsborgsbostäder för tiden från årsstämman 2019 till och 
med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ordförande och vice ordförande i AB Karlsborgs bostäder från årsstämman 
2019 till och med årsstämman 2023: 

Ordförande 

Rolf Andersson (M) 

Vice ordförande 

Leif Andersson (S) 

Beslutet ska skickas till 
Vald ordförande och vice ordförande 

Justcrandes signatur 

wtt ltLw I~ 

Sida 
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§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av fem ledamöter i Karlsborgs Energi AB från årsstämman 
2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande fem 
ledamöter i Karlsborgs Energi AB från årsstämman 2019 till och med 
årsstämman 2023: 

Rolf Andersson (M) 

Enar Andersson (C) 

Stig Larsson (L) 

Sven-Olof Gustavsson (S) 

Leif Andersson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Valda ledamöter 

Justerandes signatur 

titt l~w l#ö 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 14 Dnr 2018-000339 

Val av ordförande och vice ordförande för Karlsborgs Energi 
AB för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 
2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ordförande och vice ordförande i Karlsborgs Energi AB från årsstämman 2019 
till och med årsstämman 2023: 

Ordförande 

Rolf Andersson (M) 

Vice ordförande 

Sven-Olof Gustavsson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Vald ordförande och vice ordförande 

Justcrandcs signatur 

t/1/f I Lw I ff/2' 

Sida 
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Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 15 Dnr 2018-000339 

Val av fem ledamöter i Karlsborgs Energi Försäljning AB från 
årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande fem 
ledamöter i Karlsborgs Energi Försäljning AB från årsstämman 2019 till och 
med årsstämman 2023: 

Rolf Andersson (M) 

Enar Andersson (C) 

Stig Larsson (L) 

Sven-Olof Gustavsson (S) 

Leif Andersson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Valda ledamöter 

Justcrandes signatur 

t111 lll_tJ I~ 

Sida 
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SAMMANTRÄDE SPROTOKOLL 
Sammanträclcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 16 Dnr 2018-000339 

Val av ordförande och vice ordförande för Karlsborgs Energi 
Försäljning AB för tiden från årsstämman 2019 till och med 
årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ordförande och vice ordförande i Karlsborgs E nergi AB från årsstämman 2019 
till och med årsstämman 2023: 

Ordförande 

Rolf Andersson (M) 

Vice ordförande 

Sven-Olof Gustavsson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Vald ordförande och vice ordförande 

Justcrandcs signatur 

/Il/ ,~ /16 

Sida 
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Sammantriidcsdarum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 17 Dnr 2018-000339 

Val av fem ledamöter i Karlsborgs Värme AB från årsstämman 
2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande fem 
ledamöter i Karlsborgs Värme AB från årsstämman 2019 till och med 
årsstämman 2023: 

Rolf Andersson (M) 

Enar Andersson (C) 

Stig Larsson (L) 

Sven-Olof Gustavsson (S) 

Leif Andersson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Valda ledamöter 

Justcrandes signatur 

till( ILL-w lP: 

Sida 
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§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av ordförande och vice ordförande för Karlsborgs Värme 
AB för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 
2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ordförande och vice ordförande i Karlsborgs Värme AB från årsstämman 2019 
till och med årsstämman 2023: 

Ordförande 

Rolf Andersson (M) 

Vice ordförande 

Sven-Olof Gustavsson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Vald ordförande och vice ordförande 

Sida 

24(45) 
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Kommunfullmäktige 

§ 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av ledamöter i Karlsborgs Turism AB från årsstämman 
2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande två 
ledamöter i Karlsborgs Turism AB från årsstämman 2019 till och med 
årsstämman 2023: 

Torbjörn Colling (M) 

Ulf Ahndersson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Valda ledamöter 

Justerandes s ignatur 

~ l~w l~ 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av ordförande för Karlsborgs Turism AB för tiden från 
årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
ordförande i Karlsborgs Turism AB från årsstämman 2019 till och med 
årsstämman 2023: 

Torbjörn Colling (M) 

Beslutet ska skickas till 

Vald ordförande 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av lekmannarevisor och ersättare i AB Vaberget för tiden 
från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med förslag från revisorerna följande 
lekmannarevisorer i AB Vaberget från årsstämman 2019 till och med 
årsstämman 2023: 

Lekmannarevisor 

Birgitta Swensson (S) 

Ersättare 

Staffan Rahm (S) 

Beslutet ska skickas till 

Vald revisor och ersättare 

Justerandcs signatur 

v111t I ~w 1116 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdarum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av lekmannarevisor och ersättare i AB Karlsborgsbostäder 
för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med förslag från revisorerna följande 
lekmannarevisor och ersättare i AB Karlsborgsbostäder från årsstämman 2019 
till och med årsstämman 2023: 

Lekmannarevisor 

Jan Dahlqvist (S) 

Ersättare 

Birgitta Swensson (S) 

Beslutet ska skickas till 

Vald revisor och ersättare 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 23 Dnr 2018-000339 

Val av lekmannarevisor och ersättare i Karlsborgs Energi AB 
för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med förslag från revisorerna följande 
lekmannarevisor och ersättare i Karlsborgs Energi AB från årsstämman 2019 
till och med årsstämman 2023: 

Lekmannarevisor 

Staffan Rahm (S) 

Ersättare 

Åke Eriksson (C) 

Beslutet ska skickas till 

Vald revisor och ersättare 

Justcrandcs s ignatur 

till( l~w l 1/6 I 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 24 Dnr 2018-000339 

Val av lekmannarevisor och ersättare i Karlsborgs Energi 
Försäljning AB för tiden från årsstämman 2019 till och med 
årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med förslag från revisorerna följande 
lekmannarevisor och ersättare i Karlsborgs Energi Försäljning AB från 
årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023: 

Lekmannarevisor 

Staffan Rahm (S) 

Ersättare 

Åke Eriksson (C) 

Beslutet ska skickas till 

Vald revisor och ersättare 

Justcrandcs signatur 

tl/1/ I (Lw I JA 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av lekmannarevisor och ersättare i Karlsborgs Värme AB 
för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med förslag från revisorerna följande 
lekmannarevisor och ersättare i Karlsborgs Värme AB från årsstämman 2019 
till och med årsstämman 2023: 

Lekmannarevisor 

Staffan Rahm (S) 

Ersättare 
Åke Eriksson (C) 

Beslutet ska skickas till 

Vald revisor och ersättare 

J ustcrandes s ignatur 

~~ l~w l ~ -

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsclatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av lekmannarevisor och ersättare i Karlsborgs Turism AB 
för tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med förslag från revisorerna följande 
lekmannarevisor och ersättare i Karlsborgs Turism AB från årsstämman 2019 
till och med årsstämman 2023: 

Lekmannarevisor 

Gunnar Hagman (L) 

Ersättare 
Staffan Rahm (S) 

Beslutet ska skickas till 

Vald revisor och ersättare 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANT RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 27 Dnr 2018-000339 

Val av lekmannarevisor och ersättare i Sociala stiftelsen för 
tiden från årsstämman 2019 till och med årsstämman 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med förslag från revisorerna följande 
lekmannarevisor och ersättare i Sociala stiftelsen från årsstämman 2019 till och 
med årsstämman 2023: 

Lekmannarevisor 

Birgitta Swensson (S) 

Ersättare 

Jan Dahlqvist (S) 

Beslutet ska skickas till 

Vald revisor och ersättare 

Justerandes signatur 

Jill 10,hw IJ?6 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av ett ombud och en ersättare att representera vid AB 
Vabergets ordinarie bolagstämma för 2019 

Kommunfulhnäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid AB Vabergets ordinarie bolagsstämma 
år 2019: 

Ombud: 

Inger Larsson (L) 

Ersättare: 

Anita Eliasson (C) 

Beslutet ska skickas till 

Valt ombud och ersättare 

Justcrandes signatur 

/Il/ IUh-W lllr< 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriidcsdaturn 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

V al av ett ombud och en ersättare att representera vid AB 
Karlsborgsbostäders ordinarie bolagstämma för 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid AB Karlsborgsbostäders ordinarie 
bolagsstämma år 2019: 

Ombud: 

Anita Eliasson (C) 

Ersättare: 

Catarina Davidsson (C) 

Beslutet ska skickas till 

Valt ombud och ersättare 

Sida 

35(45) 
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Kommunfullmäktige 

§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdanim 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Energi AB:s ordinarie bolagstämma för 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Energi AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2019: 

Ombud 

Mats Mellblom (C) 

Ersättare 

Björn Rubenson (KO) 

Beslutet ska skickas till 

Valt ombud och ersättare 

Justerandcs signatur 

#f lt~W I 1?6 

Sida 
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Kommunfulhnäktige 

§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Energi Försäljning AB:s ordinarie bolagstämma för 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Energi Försäljning AB:s 
ordinarie bolagsstämma år 2019: 

Ombud 

Mats Mellblom (C) 

Ersättare 

Björn Rubenson (KD) 

Beslutet ska skickas till 

Valt ombud och ersättare 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Värme AB:s ordinarie bolagstämma för 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Värme AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2019: 

Ombud 

Mats Mellblom (C) 

Ersättare 

Björn Rubenson (KD) 

Beslutet ska skickas till 

Valt ombud och ersättare 

Justcrandcs s ignatur 

dl! ltLw I/$ I 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdatt1m 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige 

§ 33 Dnr 2018-000339 

Val av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Turism AB:s ordinarie bolagstämma för 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Turism AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2019: 

Ombud 
Stig Palmqvist (L) 

Ersättare 

Maud Ivehorn (Iill) 

Beslutet ska skickas till 
Valt ombud och ersättare 

J ustcrandcs signatur 

dl/ lthhl I~ I 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantriidcsdan1m 

2019-02-25 

I<ommunfullmäktige 

§ 34 Dnr 2018-000339 

V al av ett ombud och en ersättare att representera vid 
Karlsborgs Utvecklings AB:s ordinarie bolagstämma för 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med valberedningens förslag följande 
ombud och ersättare att representera vid Karlsborgs Utvecklings AB:s ordinarie 
bolagsstämma år 2019: 

Ombud 

Ingvar Kärsmyr (KD) 

Ersättare 

Inger Larsson (L) 

Beslutet ska skickas till 
Valt ombud och ersättare 

Justcrandcs signatur 

#f l~hl //6 I 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare i Val och 
arvodesberedningen för tiden 2019-04-01 och till och med 2022-
09-30 

Kommunfulhnäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande sju 
ordinarie ledamöter och sju ersättare i Val och arvodesberedningen för tiden 
2019-04-01 till och med 2022-09-30: 

Ordinarie 

Catarina Davidsson (C) 

Torbjörn Colling (M) 

Stig Larsson (L) 

Ingvar Kärsmyr (KD) 

Jonas Davidsson (S) 

Berith Bohren (V) 

Stefan Hallberg (SD) 

Ersättare 

Anders Lundgren (C) 

Staffan Myrsell (M) 

Inger Larsson (L) 

Björn Rubenson (KD) 

Anna Bruzell (S) 

Urban Eklöf (V) 

Hans Jansson (SD) 

Beslutet ska skickas till 

Valda ombud och ersättare 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av sammankallande för val- och arvodesberedningen för 
tiden 2019-04-01 och till och med 2022-09-30 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med beredningens förslag följande 
sammankallande i val och arvodesberedningen för tiden 2019-04-01 till och 
med 2022-09-30: 

Catarina Davidsson (C) 

Beslutet ska sändas till 

Catarina Davidsson 

Sida 

42(45) 



~ KARLSBORGS 
·· · I··· KOMMUN •••• 
Kommunfullmäktige 

§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdan1111 

2019-02-25 

Dnr 2018-000339 

Val av ledamot och ersättare för Kollektivtrafikrådet Skaraborg 
för mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare i Kollektivtrafikrådet 
Skaraborg för mandatperioden 2019-2022: 

Ordinarie 

Catarina Davidsson (C) 

Ersättare 

Jonas Davidsson (S) 

Beslutet ska sändas till 

Ordinarie och ersättare 

Sida 

43(45) 



~ KARLSBORGS 
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l(ommunfullmäktige 

§ 38 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Mellblom (C) informerar om val av vice 
ordförande i Kollektivtrafiknämnden. 

Socialnämndens 2:e vice ordförande Leif Andersson (S) informerar om 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut (bil.5). 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 39 

Nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-02-25 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Mats Mellblom (C) anmäler följande motioner som inkommit till 
kansliet: 

Jan-Yngve Johansson (SD): 

• Ekonomiskt bokslut för asylinvandringen (bil.6). 

Stefan Hallberg (SD): 

• Inbjudan prospekteringsbolag (bil.7) 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sida 
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Till 

Bilaga 1 KF § 3 2019-02-25 

KARLSBOR,jS r<OMMUN 

Karlsborg 2019-01-02 
Onr 

Karlsborgs Kommun 

MEDBORGARFÖRSLAG. 

Hastighetsbegränsing till 30 km på Duvstigen. 

MOTIVERING. 

Då jag själv bor på Duvstigen, och ser att alldeles för många kör 

alldeles för fort alla tider på dygnet. Med tanke på många 

föräldrar med barn som ska till och från förskolan kompassen, 

via Duvstigen är dom i riskzonen mörka morgnar och kvällar. 

En del föräldrar och barn är dåligt rustade med lyse och reflexer 

och många barn kommer ibland långt efter sina föräldrar med 

sparkcyklar m m . 

Jag hoppas nu att en sänkning till 30 km skall göra nytta, det är i 

alla fall skillnad på 40 och 30 km. 

Jag hoppas få gehör för mitt förslag, det är inte så kostnads 

krävande heller. 

Arne Johansson 
AAtl hftttU~' 
ilo~vsti~en 7 

546 33 Karlsborg 

Mobil, nr: 073-8206387 

1 



Medborgarförslag, Karlsborgs kommun 

Oxelallen 

Första delen av Parkvägen kantas av en oxe lalle. På några ställen fattas det träd, sammanlagt 

4- 5 stycken. De dog för ett antal år sedan på grund av åverkan av någon okänd. Detta gör 

att hela allen ser tråkig och något förfa llen ut. 

Det skulle bli ett lyft för Parkvägen om dessa träd ersattes av nya nu till våren. 

Med vänlig hälsning 

Ronald Lindgren 

Bastustigen 7 

546 33 Karlsborg 



Bilaga 3 KF § 4 2019-02-25 

sverigedemokraterna ~:t 

Karlsborg 

Fråga till Kommunalrådet rörande Livsmedelsupphandling. Mötet i 
Kommunfullmäktige den 14 februari 2019. 
Bakgrund: Svenskt lantbruk står inför stora utmaningar, inte minst aktuellt nu på grund av 
konsekvenserna av torkan 2018. En viktig del i att stödja det svenska lantbruket är att köpa 
dess produkter, vilka är bland de bästa i världen både vad avser konventionellt- och ekologiskt 

odlade. 

När man läser artiklar i tidningen Land kan man konstatera att många av Sveriges kommuner 

ökar andelen svenska livsmedel inom offentlig sektor. Genom att följa Land Lantbruks 
#upphandlingskartan på www.landlantbruk.se kan man se vilka kommuner som köper svenskt 
kött. Man kan då konstatera att Karlsborg saknas på den kartan, till skillnad från Töreboda, 
Skövde, Falköping och Vara för att nämna några närliggande exempel. 

I en motion från Kjell Sjölund (C) 2015 med svar från KF (Dnr 30.2015) framgår att andel 
livsmedel med låg miljöpåverkan skall vara 25% vid utgången av 2018, och på lång sikt 
uppgå till om möjligt 40%. Motionären hade yrkat på minst 40%. 

Man kan även konstatera att regeringens mål är att 60 procent av den offentliga 
matkonsumtionen skall bestå av ekologiska produkter. 

Kostprogram för Karlsborgs Kommun (Dnr 130.215) med giltighetstid 2016-01-01 - 2018-
12-31, har nyligen slutat att gälla och något nytt kan inte hittas på kommunens hemsida. 

Fråga: Vad avser kommunen att ställa för krav i procent räknat avseende inköp av svenska 
jordbruksprodukter i det nya kostprogrammet och därmed stödja det svenska lantbruket. 

Hans Jansson 
För Sverigedemokraterna Karlsborg 

1 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

Bilaga 4 KF § 4 2019-02-25 

Svar på fråga vid KF 2019-02-25 

Frågeställare: Hans Jansson (SD) 

Bakgrund: Svenskt lantbruk står inför stora utmaningar, inte minst aktuellt nu på grund av 
konsekvenserna av torkan 2018. En viktig del i att stödja det svenska lantbruket är att köpa dess 
produkter, vilka är bland de bästa i världen både vad avser konventionellt- och ekologiskt odlade. 

Frågor 

Vad avser kommunen att ställa för krav i procent räknat avseende inköp av svenska 
jordbruksprodukter i det nya kostprogrammet och därmed stödja det svenska lantbruket. 

Svar: 
Kommunen anser att det ska vara 100% svenskt kött och kyckling. Redan i dag har vi nått målet när 
det gäller kyckling men inte riktigt när det gäller kött, i dag är vi uppe i 90,8%. 
Inför nytt kostprogram så anser vi i Alliansen att vi behöver se hur de andra kommunerna runt oss 
har lyckats och då ta hjälp av vår upphandlingsenhet i Skövde för att kunna kräva 100% svenskt 
kött och kyckling. 
Vi kommer dessutom sträva efter att övriga jordbruksprodukter vi serverar i våra kommunala kök 
ska vara svenska jordbruksprodukter i så stor utsträckning det är möjligt. 

Catarina Davidsson (C) 
Kommunstyrelsens ordförande. 

Karlsborgs kommun t,dt 
Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 

0505-170 00, kommun@karlsborg.sc 

www.karlsborg.sc 

{4vv h)~ ,.----..... .......___..... ,.----..... 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

Bilaga 5 KF § 38 2019-02-25 

Socialförvaltningen 

Till 

KommW1fullmäktige 

!Kommunens revisorer 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 
samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). 

Rapporterings tillfälle 

Ansvarig nämnd 

Ansvarig/Behörig rapportör 

Telefon till rapportör 

E-post till rapportör 

Äldreomsorg 
(ÄO) 

Handikappsomsorg 
(HO) (SoL) 

Individ- och familjeomsorgen 
(IFO) 

lndi vidrapport 
(LSS) 

Kristina Uf 

Karlsborgs kommun 

Stor1,>atan 16, 546 82 Karlsborg 

0505-170 00, kommun@karlsborg.sc 

www.karlsborg.sc 

Avser Kvartal Q4 år 2018 

Socialnämnden 

Kristina Uf 

+ 46(0)505 - 172 85 

Kristina. uf@karlsborg.se 

Kön Bistånd enl. SoL Beslutsdatum 
Kvinna 0 
Man I Permanent bostad (En!. 5 kap. 5§ eller 5 2018-09-25 

kap. 7 § SoL) 

Kön Bistånd enl. SoL Beslutsdatum 
Kvinna 0 
Man 0 

Kön Bistånd en!. SoL Beslutsdatum 
Kvinna 0 
Man 0 

Kön Bistånd enl. LSS Beslutsdatum 
Kvinna 0 
Man 0 

.......__.. ....----.... .......__.. ....----.... 

.......__.. ....----.... .......__.. ....----.... 



Bilaga 6 KF § 39 2019-02-25 

sverigedemokraterna 

Karlsborg 

Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige den 25 februari 2019. 

Motionens namn: 

E konomiskt bokslut för asylinvandringen 
Motionärens namn: 

Jan-Yngve Johansson 
Företrädare i kommun: 

Jan-Yngve Johansson 
Motions text: 
Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad skolpengen ligger på. Vi kan ta reda på 
kommunalrådens löner samt vad varje enskild dator i kommunen är budgeterad till. Antalet 
kvadratmeter per skolelev går att få bekräftat och kan mätas mot ett index, och vi diskuterar 
kostnader för kultur och idrottsföreningars bidrag etc. 
Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser för det mesta, men när det kommer till 
invandringspolitiken och kostnader till detta är det stopp. Då går inte att räkna ut kostnader 
eller ens tillåta sig att ställa frågan. 
Det svar man får om man ställer frågan är att det inte är demokratiskt försvarbart och inte 
heller etiskt riktigt att räkna på kostnaden. 

Är det då korrekt att ställa frågan vad en elev kostar? Är det då korrekt att ställa frågan vad 
en pensionär kostar? Är det inte rätt att invånarna i Karlsborgs kommun får reda på hur 
fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger dessa pengar? 

Flera utredningar har visat på att samhället har betydande kostnader för invandringen. Som 
Exempel kan nämnas: Universitetslektor Lars Jansson SvD(2002-08-21), som räknade ut att 
invandringen kostar 150 miljarder kronor netto varje år. Professor Bo Södergrens DN(2003-
07- l 7), visade på kostnader mellan 40-50 miljarder netto varje år. Ilmar Reepalu (S) DN 
(2007-07-17), menade att det statliga stödet för flyktingmottagandet bara täcker 22% av 
kommunens faktiska kostnader. Ekonomichef Oscar Nilsson, Östra Göinge, "Idag är det en 
utmaning, men morgondagen - då blir det ett stort problem, för då är ersättningen inte 
tillräcklig". 

Några exempel på vad statens ersättningar till kommuner för asylsökande inte täcker: 
• Reguljär förskola 
• Skolbarnomsorg (Fritids) 



Sverigedemokraterna 

• Särskola 
• Elevhälsa 
• Modersmålsträning 
• Studiehandledning 
• Tolkar 
• Extra lokaler 
• Familjerättsutredningar 
• Socialtjänstens insatser 
• Kostnader för gode män 
• O.S.V 

.... .... 

Karlsborg 

Källa: Migrationsverket "Pilotstudie av Kommunernas kostnader och ersättningar för 
asy !sökande 2014-10-06" 

Utöver dessa så tillkommer bla: 
• Kostnader för boende 
• Förtur i bostadskö 
• Förtur till arbete 
• Brist på bostäder 

Kommunen har ansvar för "mjuka tjänster", asylinvandring, äldrevård och skola. Det går inte 
att effektivisera dessa tjänster då ingen teknik idag finns tillgänglig för att implementera här, 
jämfört med tex industrin. 

Till sist kan konstateras att kan kommunen redovisa dessa kostnader i ett ekonomiskt bokslut 
så har kommunen helt andra förutsättningar att kräva ersättning från staten. 

Yrkande: 
För att ta reda på intäkter och utgifter som följer av de senaste årens invandring till 
Karlsborgs kommun och om invandringen på riktigt innebär en ekonomisk vinning för 
Karlsborg innebär den här motionen en möjlighet att visa detta. 
Med hänvisning till vad som redovisats ovan föreslår SD kommunfullmäktige att kommunen 
årligen upprättar ett dokument vid namn "Ekonomiskt bokslut för asylinvandring" 

Sänds till: karlsborg.kommun@karlsborg.se 
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Sverigedemokraterna 

Karlsborg 

Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige den 25 februari 2019. 

Motionens namn: Inbjudan prospekteringsbolag. 

Motionärens namn: Stefan Hallberg 

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg (SD) 

Motionstext: I kommunen pågår fn en omfattande diskussion när det gäller en ev etablering av 
en coboltgruva i anslutning till sjön Unden. 
Kommunen har tillsammans med andra kommuner i närområdet ansökt om en förändring av 
miljölagen, men möjligheterna att få gehör för detta bedöms som små. 
Berörda markägares överklagande rörande prospekteringen har i ett första steg avslagits av 
F örvaltningsrätten. 
Vad kommuninnevånarna i detta läge behöver är bla möjligheter att få ställa frågor och diskutera 
prospekteringen direkt med berört företag. 

Yrkande: Sverigedemokraterna föreslår med hänvisning till ovanstående att Karlsborgs 
kommun kontaktar prospekteringsföretaget och bjuder in detta till en informationskväll i 
Karlsborg. 
Berört företag är: GeoPool AB (559016-8067) med besöksadress: Myrgatan 3A, 776 30 
Hedemora. (ett kontorshotell). 
Moderbolag är: AB Scandinavian Geopool Ltd (2090832-3) med säte i Karleby Finland. 
Omsättningen för räkenskapsåret 2015 var för det svenska bolaget 360.784 kr. Vinsten var 5059 
kr. Summa tillgångar var 402.005 kr. 
En fråga som kommunen bör rikta till bolaget, om det föreslagna mötet blir av, är om 
bolaget anser att man har tillräckligt stora "finansiella muskler" för att bekosta en 
sanering efter ett ev utsläpp. 

Sänds till: karlsborg.kommun@karlsborg.se 


