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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Mats Mellblom (C), Ordförande 
Staffan Myrsell (M), 1:e vice ordförande 
Stig Carlsson (S), 2:e vice ordförande 
Ulf Ahndersson (S) 
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Jonas Davidsson (S) 
Lina Davidsson (S) 
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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) 
Petra Eggen (M) 
Johan Persson (M) 
Diana Goldhammer (SD) 
Stefan Hallberg (SD) 
Hans Jansson (SD) 
Jan-Yngve Johansson (SD) 
Robin Lind (SD) 
Berith Bohrén (V) 

Tjänstgörande ersättare Magdalena Skiöld (M) 
Elise-Marie Samuelsson (S) 

  

Övriga närvarande Eva Hoving Eklund, sekreterare 
Anders Johansson, ekonomichef 
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§ 40   

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen.  
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§ 41   

Information 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Årsredovisning 2018.     
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§ 42   

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.      
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§ 43   

Nya medborgarförslag 

Inga nya medborgarförslag har inkommit till dagens sammanträde.      
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§ 44   

Frågor 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.      
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§ 45   

Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.      
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§ 46 Dnr 2019-000114  

Revisionsberättelse för år 2018, frågan om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2017 föreslagit att kommunstyrelsen, 
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

Revisionen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 
2018.  

Förtroenderevisor Åke Eriksson (C) informerar i ärendet. 

Notering 

I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. § 20 a kommunallagen är 
berättigade att delta i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Förtroenderevisionen, Revisionsberättelse för år 2018, 2019-03-15 

Deloitte, Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2018 

Beslutet ska skickas till 

Revisorerna  

Deloitte 

Samtliga nämnder 
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§ 47 Dnr 2019-000066  

Årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Årsredovisning 2018 
(bil.8).  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till årsredovisning 
innehållande nämndernas/styrelsers verksamhetsberättelser, resultat- och 
balansräkning för kommunkoncernen.  

Karlsborgs kommun uppvisar för år 2018 ett positivt resultat på 12,0 mnkr (år 
2017 21,0 mnkr), vilket motsvarar 3,1 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Budgeterat resultat för år 2018 var 7,7 mnkr 2,0 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Resultatet är betydligt över budget och beror helt på 
överskott jämfört med budget för verksamheten totalt. 

Starkt bidragande orsaker lägre kostnader för externt köpta utbildningsplatser 
samt drift och akuta underhållskostnader på fastighetssidan.  

Negativt utfall över budget är placeringskostnader och försörjningsstöd för 
socialnämnden. 

Måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål i styrkortet blev uppfyllt för två 
mål som uppfylldes och två mål som ej uppfylldes. 

Kommunkoncernen, kommunen och de kommunala bolagen, redovisar ett 
positivt resultat om 17,4 mnkr (26,7 mnkr). Noteras då ett i stort oförändrat 
resultat för bolagssidan jämfört med år 2017. 

Förslag på sammanträdet 

Jonas Davidsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 37, 2019-03-12 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-02-28 

Ekonomienheten, Årsredovisning kommunkoncernen 2018 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 
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De av kommunen helägda bolagen    
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§ 48 Dnr 2019-000063  

Internkontroll 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättad internkontroll för år 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder och styrelser har i enlighet med fastställd tidplan inkommit 
med internkontrollrapporter för redovisningsår 2018. 

Rapporterna avseende 2018 visar att några av kontrollmomenten hade brister. 
De flesta anmärkningarna får dock ses som ringa. Nivån ligger i nivå med 
föregående år.  

Flest brister påträffas vid rapportering av delegationsbeslut och inlämning för 
diarieföring. Delegationsordningar har behov av att göras mer kända i 
förvaltningarna. 

Allvarliga anmärkningar har noterat vid kostenhetens kassa där medel saknats 
vid ett flertal tillfällen. En åtgärdsplan har satts in och därefter har inga brister 
noterats. 

I socialnämndens verksamhet har det under året upptäckts en större felaktig 
utbetalning. Utbetalningarna har stoppats och krav på återbetalning pågår.  

Därtill kan noteras olika enstaka brister hos vissa nämnder och bolag av olika 
allvarlig art.   

De brister som påvisats kommer enligt rapporterna att bli åtgärdade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunkoncernen har en 
tillfredställande internkontroll men behov finns att förbättra rutiner.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-02-28 

Nämnder och bolag, Uppföljningsrapporter 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen     
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§ 49 Dnr 2019-000103  

Överföring av oförbrukade investeringsmedel 2018 till 
investeringsbudget 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till överföring av 
investeringsmedel från investeringsbudget 2018 till investeringsbudget 2019.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nämnder har inkommit med ansökningar om att få föra över del 
av investeringsanslag som beviljats under 2018 men som inte blivit avslutade 
under året.  

Nedan följer en sammanställning över ansökta överföringar:  
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Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 39, 2019-03-12 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-03-13 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomienheten      
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§ 50 Dnr 2018-000331  

Svar på medborgarförslag angående hundrastgård i Norra 
skogen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om en hundrastgård 
i Norra skogen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att anlägga en hundrastgård i Norra skogen har inkommit till 
kommunfullmäktige. 

Kostnaderna för anläggande uppgår till ca 60 000 kr. Ett 120 m långt 
villastängsel med höjden 120 cm som kostar ca 54 000 kr. Hundlatrin och 
soffa/rastbord kostar ca 6 000 kr och 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.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 40, 2019-03-12 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-01-28 

Catarina Evensen, Medborgarförslag, 2018-11-16 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Catarina Evensen     
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§ 51 Dnr 2018-000296  

Svar på medborgarförslag angående tilläggsskylt på Parkvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om tilläggsskyltning 
på Parkvägen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att komplettera hastighetsbegränsningsskyltarna på Parkvägen 
vid Kompassens förskola med en tilläggsskylt med texten ”förskola” har 
inkommit till kommunfullmäktige. 

Förbudsmärken som avser hastighetsbegränsning ska inte enligt gällande praxis 
kompletteras med tilläggstavlor. På Parkvägen vid Kompassens förskola är 
hastighetsbegränsningen 30 km/h.  

Utöver hastighetsskyltningen har trafikmiljön anpassats med upphöjningar av 
vägbanan som begränsar hastigheten. Bedömningen är inga ytterligare åtgärder 
krävs.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 41, 2019-03-12 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-01-28 

Arne Johansson, Medborgarförslag 2018-08-20 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Arne Johansson      
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§ 52 Dnr 2018-000345  

Svar på motion om ny vägmarkering Alstigen 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Motionären yrkar på ”att gatan (Alstigen) uppmärks i nordlig riktning me llan 
utfarten från ICA Supermarkets lastning till infarten på gården till fastigheten 
Alstigen 10 med markeringen förbud att stanna eller parkera (M23) i 
vägtrafikförordningen.” 

Fastighetsägaren till fastigheten Asken 15 (ICA Supermarket) har tillsammans 
med Karlsborgs kommun påbörjat ett projekteringsarbete för att ta fram ett 
förslag till ombyggnad av till- och utfarten för varutransporter till fastigheten. I 
samband med detta kommer även lokala trafikföreskrifter på Alstigen som 
berör regler om att stanna och parkera att ses över.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 42, 2019-03-12 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-01-30 

Hans Jansson, Motion, 2018-12-11 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Hans Jansson      
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§ 53 Dnr 2019-000091  

Förslag till förändrat arbetssätt och organisation för 
Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag på nytt arbetssätt 
och organisation för Skaraborgs Kommunalförbund.  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektören fick i september 2018 uppdraget av fullmäktige att se över 
arbetssätt och organisation i förbundet, samt att återkomma med förslag.  

Förslaget redovisades som information till förbundsstyrelsen i november 2018, 
och läggs i föreliggande ärende fram som beslutsförslag för vidare hantering i 
förbundsfullmäktige. 

I syfte att skapa en ökad tydlighet kring förbundets uppdrag och verksamhet 
gjorde företaget PWC under 2017 en översyn, vars resultat ledde fram till en 
åtgärdsplan som förbundsstyrelsen antog i maj 2018. 

Sammantaget innebär förslaget att förbundets organisation blir enklare, med 
avsevärt tydligare ansvar och roller mellan politik och tjänstepersoner, samt i 
hur förbundet arbetar med sina uppdrag åt medlemskommunerna. Ärende-
hanteringsprocessen blir kortare och mindre invecklad, kansliets personal 
uppmuntras att arbeta mer integrerat över områdesgränserna, att därigenom ta 
ökat gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling, med minskad sårbarhet 
som effekt. 

I den politiska organisationen blir direktionens ledamöter mer delaktiga och 
insatta i förbundets ärenden och verksamheter, samt bereds mer tid åt att ägna 
sig åt politisk styrning av förbundets uppdrag, samt de strategiska frågor 
förbundet och medlemskommunerna står inför.  

Med tydligare organisation och arbetssätt blir det också enklare att 
kommunicera vad förbundet är och hur både politik och förvaltning arbetar.  

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 43, 2019-03-12 

Skaraborgs kommunalförbund, Beslut, 2019-01-25 
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Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund      
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§ 54 Dnr 2019-000092  

Förslag till revidering av förbundsordning för Skaraborgs 
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa ny förbundsordning för Skaraborgs 
kommunalförbund (bil.9).  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund har utvärderats och en 
åtgärdsplan har fastställts. Förbundsdirektören har haft uppdraget att se över 
organisation och arbetssätt och för att kunna genomföra förändringarna måste 
en revidering av förbundsordningen ske.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 44, 2019-03-12 

Skaraborgs kommunalförbund, Beslut, 2019-01-25 

Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund      
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§ 55 Dnr 2019-000074  

Regional handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Regional handlingsplan psykisk 
hälsa 2018 – 2020 (bil.10). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett 
förslag till handlingsplan som beskriver hur respektive nämnd, 
tillsammans med de andra nämnderna ska bidra till måluppfyllelsen.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att folkhälsorådet får i uppdrag att 
sammankalla en tvärsektoriell arbetsgrupp som sammanställer en 
gemensam handlingsplan som antas av kommunstyrelsen.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ansvarar för 
uppföljning som ska vara en del av det årliga mål- och 
budgetplaneringsarbetet.  

Sammanfattning av ärendet 

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
överenskommelsen “Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i 
arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den 
psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och 
utveckla sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner.  

Handlingsplanen är gemensam för Västra Götalandsregionen, de 49 
kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland. Regeringen har i 
sin strategi för området psykisk hälsa pekat ut fem fokusområden som särskilt 
viktiga. Dessa anges även i den nationella överenskommelsen och sammanfattar 
olika delar inom områden som är viktiga att fokusera på utifrån befolkningens 
behov för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. Fokusområdena är: Förebyggande och 
främjande arbete, Tillgängliga tidiga insatser, Enskildas delaktighet och 
rättigheter, Utsatta grupper, Ledning, styrning och organisation. De fem 
fokusområdena ligger till grund för handlingsplanens mål som är indelade i två 
målgrupper barn- och unga samt vuxna. 

Förslag på sammanträdet 

Lina Davidsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 45, 2019-03-12 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Tjänsteskrivelse, 2019-02-05 

Regional handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020 

Skaraborgs kommunalförbund, Beslut 

Beslutet ska skickas till 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson 

Skaraborgs kommunalförbund 

Socialnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden     

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 2019-000080  

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel 2018-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Regional strategi för alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) (bil.11). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett 
förslag till handlingsplan som beskriver hur respektive nämnd, 
tillsammans med de andra nämnderna, ska bidra till måluppfyllelsen.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att brottförebygganderådet får i uppdrag 
att sammanställa en gemensam handlingsplan som antas av 
kommunstyrelsen.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ansvarar för 
uppföljning som ska vara en del av det årliga mål- och 
budgetplaneringsarbetet.  

5. Kommunfullmäktige beslutar att Regional strategi för alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel och kommunens handlingsplan, 
enligt punkt 3, ersätter Policy för drogförebyggande arbete i Karlsborgs 
kommun antagen i kommunfullmäktige den 24 juni 2014 § 90.   

Sammanfattning av ärendet 

En ny nationell ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)-strategi gäller för 
åren 2016 – 2020, den bygger vidare på den tidigare strategin för åren 2011–
2015. Länsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att samordna ANDTS-arbetet i 
länet. Länsstyrelsen ska sprida de nationella målen i ANDT-strategin och verka 
för att målen genomförs, i enligt med strategin samt stödja genomförandet av 
lagförändringar avseende spel. Kommunen har, genom förändring av 
socialtjänstlagen, från och med 2018-01-01 ansvar att förebygga och motverka 
missbruk av spel om pengar.  

Drogpolicy för Karlsborgs kommun som antogs i juni 2014 omfattar inte 
området spel och är därför inte aktuell. 

Alla parter i Västra Götalandssamverkan mot droger har via remissförfarande 
förankrat förslaget till strategi inom sin verksamhet och ställt sig bakom den 
regionala ANDTS-strategin. Västra Götalandssamverkan mot droger består av 
de fyra kommunalförbunden, Stadsledningskontoret och Social 
resursförvaltning i Göteborgs stad, avdelning Folkhälsa och Kunskapscentrum 
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för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen, Polismyndigheten, Tullverket, 
Kriminalvården och Länsstyrelsen.  

Den regionala ANDTS-strategin med prioriteringar följer samma struktur som 
den nationella ANDT-strategins sex långsiktiga mål, dessutom har spelområdet 
lyfts in som ett prioriterat utvecklingsområde med anledning av ändrad 
lagstiftning. Syftet med den regionala strategin är att det ska vara en strategisk 
utgångspunkt för arbetet på lokal- och regionalnivå samt att tydligt 
sammankoppla arbetet med den nationella ANDT-strategin. 

Förslag på sammanträdet 

Lina Davidsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 46, 2019-03-12 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Tjänsteskrivelse, 2018-02-05  

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 2018-2021 

Policy för drogförebyggande arbete i Karlsborgs kommun 

Beslutet ska skickas till 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson 

Socialnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden     

Brottsförebyggande rådet 
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§ 57 Dnr 2019-000088  

Revidering av samverkansavtal för gemensam 
kollektivtrafiknämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till revidering av samverkansavtal för 
gemensam kollektivtrafiknämnd, att gälla från och med 2019-06-01 (bil.12).  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande samverkansavtal för kollektivtrafiknämnden behöver i vissa delar 
revideras. 

Dels övergår Tibro kommun till tertialuppföljning, vad gäller ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning. Därmed föreslås att kollektivtrafiknämnden 
rapporterar till de samverkande kommunerna tertialvis under budgetåret, istället 
för kvartalsvis. Detta medför en ändring av § 11 i avtalet. 

Därtill saknas i nuvarande avtal en skrivning om hur ordförande- och vice 
ordförandeposten i nämnden ska fördelas. En sådan skrivning har funnits i 
tidigare versioner av avtalet och föreslås nu införas på nytt i § 3, enligt följande 
formulering: 

”Parterna är överens om att ordförande i nämnden är kommunstyrelsens 
ordförande i värdkommunen. För första halvan av mandatperioden är en 
företrädare i nämnden från Karlsborgs kommun vice ordförande, och för andra 
halvan av mandatperioden är en företrädare i nämnden från Hjo kommun vice 
ordförande.” 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 47, 2019-03-12 

Kollektivtrafikkontoret, Förslag till beslut 

Kollektivtrafikkontoret, Avtal 

Beslutet ska skickas till 

Kollektivtrafiknämnden     
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§ 58 Dnr 2019-000087  

Revidering av reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av reglemente 
för gemensam kollektivtrafiknämnd, att gälla från och med 2019-06-01 (bil.13).  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande reglemente för kollektivtrafiknämnden behöver i vissa delar 
revideras. Dels övergår Tibro kommun till tertialuppföljning, vad gäller 
ekonomi- och verksamhetsuppföljning.  

Därmed föreslås att kollektivtrafiknämnden rapporterar till de samverkande 
kommunerna tertialvis under budgetåret, istället för kvartalsvis. Detta medför 
en ändring av § 6 i reglementet. 

En ändring föreslås också av § 11 som gäller kallelse till sammanträden. Kallelse 
ska enligt nuvarande bestämmelser tillställas ledamöter och ersättare senast fem 
dagar före sammanträdesdagen. Föreslagen ändring innebär istället fyra dagar, 
och stämmer då överens med övriga nämnders reglementen i Tibro kommun.  

Därtill föreslås att § 11 kompletteras med ett avsnitt gällande att ordförande kan 
bestämma att kallelse, föredragningslista och handlingar också kan göras 
tillgängliga för andra än de som får närvara vid sammanträdet. Detta eftersom 
Tibro kommun hanterar sammanträdeshandlingar digitalt via Ciceron 
Assistenten, där handlingarna görs tillgängliga för samtliga förtroendevalda. I 
avsnittet förtydligas att handlingarna i och med detta förfarande blir 
expedierade och därmed upprättade allmänna handlingar. 

Därtill föreslås ett förtydligande i § 13, om att protokollet ska justeras senast 14 
dagar efter sammanträdesdagen, och i § 18 om att ärenden till nämnden bereds 
av ordföranden i samråd med tjänsteperson på kollektivtrafikkontoret (istället 
för tjänsteman på kollektivtrafikkontoret som ansvarar för 
kollektivtrafikfrågor).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 48, 2019-03-12 

Administrativ chef Frida Blomqvist, Tjänsteskrivelse, 2019-02-05 

Kollektivtrafiknämnden, Beslut, 2019-02-11 

Kollektivtrafikkontoret, Reglemente      
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Beslutet ska skickas till 

Kollektivtrafiknämnden     

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-25 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2017-000194  

Medfinansieringsavtal GC-väg längs med väg 3036 genom 
Mölltorp 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samhällsbyggnadschefen att 
teckna avtal med Trafikverket om medfinansiering för upprättande av 
vägplan och produktion av gång- och cykelväg längs v 3036 genom 
Mölltorp. Avtalet reglerar kommunens finansiering som uppgår till 
2 520 000 kr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag hur 
kommunens finansiering ska ske, vilket ska fattas av kommunstyrelsen 
senast i december 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella 
ansvar för vägplan och produktion av en gång- och cykelväg längs väg 3036 
genom Mölltorp mellan Forsviksvägen och Ekenäsvägen i Karlsborgs kommun.  

Åtgärden innebär produktion av en cirka 700 meter lång gång- och cykelväg 
längs med väg 3036 genom Mölltorp, mellan Forsviksvägen och Ekenäsvägen i 
Karlsborgs kommun. 

Utifrån tillgängliga medel har Västra Götalandsregionen beslutat att en ny gång- 
och cykelväg längs med väg 3036 ska byggas. Karlsborgs kommun, Trafikverket 
och Skaraborgs kommunalförbund har varit delaktiga i prioriteringen.  

Gång- och cykelvägen uppfyller de kriterier som togs fram i Västra 
Götalandsregionens regionala cykelstrategi. Kriterierna är bland annat att gång- 
och cykelvägen ska förbättra tillgängligheten och säkerheten till tätortsnära 
arbetsplatser, bidrar till säkra cykelvägar till skolor, förbättra tillgängligheten och 
trafiksäkerheten till kollektivtrafikknutpunkter samt avhjälpa ”felande länkar”, 
det vill säga kortare länkar som binder samman tätorter eller cykelvägar.  

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 49, 2019-03-12 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-02-28 
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Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson     
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§ 60 Dnr 2019-000056  

Partistöd 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att under år 2019 betala ut partistöd till samtliga 
partier i kommunfullmäktige enligt nivåer som beslutades 2018-03-26 (KF § 54  
Regler för kommunalt partistöd i Karlsborgs kommun).  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har möjlighet att betala ut partistöd till partiorganisationer enligt 
kommunallagen 4 kap 29 §. Syftet med det lokala partistödet är att ge partierna 
större möjligheter att stärka den lokala demokratin. Till grund för stödet ska 
partiorganisationen lämna en redogörelse för ekonomi och verksamhet under 
föregående år. 

Samtliga i fullmäktige representerade partier har lämnat in ansökan.  

Fullmäktiges presidium har granskat ansökningarna och funnit att samtliga 
uppfyller ställda krav. 

Stödet beräknas betalas ut under april månad år 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Mellblom, Tjänsteskrivelse, 2019-03-15 

De i kommunfullmäktige representerade partierna, Redovisningar 

Beslutet ska skickas till 

De i kommunfullmäktige representerade partierna      
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§ 61 Dnr 2019-000022  

Nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

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

 

Jonas Davidsson (S): 

• Framtidens digitala samhälle (bil.14) 

 

Stefan Hallberg (SD): 

• Rekrytering sjuksköterskor (bil.15) 

• Inbjudan till branschorganisationen Swemin (bil.16) 

• 200 års städning (bil.17) 

 

Hans Jansson (SD): 

• Inköp av hjärtstartare i Forsvik (bil.18) 

 

Jan-Yngve Johansson (SD) 

• IS-återvändare (bil.19) 
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§ 62   

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Mellblom (C) informerar om 
Soldathemsföreningens årsmöte där kommunfullmäktiges presidium var 
representerat.    
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