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§ 54 

Godkännande av dagordningen 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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§ 55 

SAMMANTRÄDESPROT OKOLL 
Sammanträdcsdatum 
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Information om Överenskommelse mellan de politiska 
partierna i Karlsborgs kommunfullmäktige med anledning av 
pågående Coronakris 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Mellblom (C) informerar om 
Ö verenskommelse mellan de politiska partierna i kommunfullmäktige med 
anledning av pågående coronakris. 
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§ 56 

Allmänhetens frågestund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcs<latum 

2020-05-25 

Inga nya frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdannn 
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Nya Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige: 

Berry Spaak: 

• Förändring runt ICAs parkering . 

Beslutsunderlag 

Berry Spaak, Medborgarförslag 
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Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantddcsdatum 

2020-05-25 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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§ 60 

Avsägelse av uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dnr 2018-000300 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befria Ake Eriksson (C) från 
förtroendeuppdraget som revisor. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att befria Robin Lind (SD) från 
förtroendeuppdraget som ledamot i byggnadsnämnden. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att befria Stig Ericsson (SD) från 
förtroendeuppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Åke Eriksson (C) har i skrivelse 2020-05-14 avsagt sig förtroendeuppdraget 
som revisor. 

Robin Lind (SD) har i skrivelse 2020-05-25 avsagt sig förtroendeuppdraget som 
ledamot i byggnadsnämnden. 

Stig Ericsson (SD) har i skrivelse 2020-05-25 avsagt sig förtroendeuppdraget 
som ersättare i byggnadsnämnden. 

Besluts underlag 

Ake Eriksson, Avsägelse, 2020-05-14 

Robin Lind, Avsägelse, 2020-05-25 

Stig Ericsson, Avsägelse, 2020-05-25 

Beslutet ska skickas till 

Ake Eriksson 

Robin Lind 

Stig Ericsson 

IT-enheten 

Lönekontoret 
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§ 61 

V al av ny revisor 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträc.lcsdatum 

2020-05-25 

Dnr 2019-000048 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med Centerpartiets förslag Ulf Låhdö (C) 
till revisor för tiden 2020-06-01 - 2022-12-31. 

Besluts underlag 

Centerpartiet, Förslag, 2020-05-19 

Beslutet ska skickas till 

UlfLåhdö 

Kommunens revisorer 

IT-enheten 

Lönekontoret 
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Sammanträclcsda1um 
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Dnr 2019-000048 

V al av ny ledamot och ersättare i byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser i enlighet med Sverigedemokraternas förslag 

Stig Ericsson (SD) till ledamot i byggnadsnämnden för tiden 2020-06-
01 - 2022-12-31. 

2. Kommunfullmäktige utser i enlighet med Sverigedemokraternas förslag 
Robin Lind (SD) till ersättare i byggnadsnämnden för tiden 2020-06-01 
- 2022-12-31. 

Besluts underlag 

Sverigedemokraterna, Förslag, 2020-05-25 

Beslutet ska sändas till 

Stig Ericsson 

Robin Lind 

IT-enheten 

Lönekontoret 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 
Sammanträ<lcsdat,1111 

2020-05-25 

Dnr 2019-000360 

Svar på motion om Information om status för motioner och 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen Information om status för 
motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion som handlar om att på 
kommunens webbplats tillgängliggöra information om status för motioner och 
medborgarförslag. Enligt motionären finns behov av att ha en lättåtkomlig 
redovisning så att invånarna kan följa och få en överblick över kommunens 
politiska verksamhet. 

Det lösningsförslag som har arbetats fram bygger på en manuell hantering med 
anledning av att det i dagsläget inte är aktuellt med en integrationslösning 
mellan ärendehanteringssystemet Ciceron och webbpubliceringssystemet 
EPiServer CMS. Den föreslagna manuella hanteringen innebär att 
informationen tillgängliggörs via en befintlig funktion i EPiServer CMS och 
genererar ingen extra kostnad. 

E fter avstämning med berörda tjänstepersoner anses lösningsförslaget uppfylla 
kommunikativa och metodmässiga krav och bedöms i övrigt ge en tydlig 
överblick över aktuella motioner och medborgarförslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 57, 2020-05-13 

Kommunikationschef Karin Stattin Tjänsteskrivelse, 2020-01-14, 

Beslutet ska skickas till 

Kommunikationschef Karin Stattin 

Sverigedemokraterna 
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§ 64 Dnr 2020-000086 

Förslag till byte av bolagsnamn för Karlsborgs Turism AB till 
Visit Karlsborg AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs Turism AB ska byta namn 
till Visit Karlsborg AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för namnbytet ska belasta 
Karlsborgs Turism AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Karlsborgs Turism AB har tagit beslut om att ansöka om att få 
byta namnet på bolaget från Karlsborgs Turism AB till Visit Karlsborg AB. 
Ansökan har framställts till styrelsen för moderbolaget, AB Vaberget, som 
anmodat Karlsborgs Turism AB att tillskriva Karlsborgs kommun, 
kommunfullmäktige, såsom ägare om att ta beslut i frågan. 

Karlsborgs Turism önskar ett mer internationellt gångbart namn och ett namn 
som är enklare att marknadsföra. Dessutom önskas ett namn som säger mera 
om verksamheten, dess inriktning och mål. Detta uppfylls av Visit Karlsborg. 
Det är dessutom ett namn som ligger i linje med många andra 
besöksorganisationer och destinations bolag både i Sverige och i Europa. Det är 
därmed också en namnkonstruktion som besöksnäringens målgrupper är väl 
förtrogen med. 

Karlsborgs Turism ser därför en enhetlighet, styrka och tydlighet i att också 
använda detta begrepp. Visit Karlsborg fungerar dessutom betydligt bättre i de i 
dag så viktiga olika digitala kanalerna och har en bättre sökoptimering i de 
sökmotorer, exempelvis Google som idag används frekvent när besöksmål söks 
på internet. Bolaget äger även sedan tidigare rätten till domännamnet 
www.visitkarlsborg.se. 

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

Jonas Davidsson (S): Avslag till förslaget. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-05-25 

Kommunfullmäktige är överens om att en ja-röst betyder ja till 
kommunstyrelsens förslag med bifall från Catarina Davidsson och en nej-röst 
betyder ja till Jonas Davidssons förslag. 

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag (bil.20). 

Notering 

Torbjörn Colling (M) och Christer Hoff (M) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Jonas 
Davidssons förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 42, 2020-04-15 

Jarl Karlsson, VD Karlsborgs Turism AB och Torbjörn Colling, Ordförande 
Karlsborgs Turism AB, Skrivelse, 2020- 03-04 

Beslutet ska skickas till 

Karlsborgs Turism AB 

Sida 
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§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-05-25 

Dnr 2020-000087 

Årsredovisning Miljösamverkan Östra Skaraborg 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna Miljösamverkan Östra 

Skaraborgs årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för 
kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvarsfrihet för 
år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Både de finansiella målen och verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda i hög 
grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk 
hushållning för perioden har uppnåtts. 

Resultatet för 2019 uppgår till 2 037 tkr. Resultatmålet är ett överskott som 
uppgår till minst 0,5 procent av medlemsbidragen vilket motsvarar 67 tkr. 
Överskottet förklaras av både högre intäkter som lägre kostnader än budget. 

Ser vi till vad som bidrar till resultatöverskottet på intäktssidan är det 
framförallt högre intäkter från tillsynsavgifter som bidrar. Dessa är 744 tkr 
högre än budget. Det är framförallt högre intäkter från tillsynen av enskilda 
avlopp som bidrar. 

På kostnadssidan är det framförallt lägre personalkostnader än budgeterat som 
bidrar till resultatöverskottet. Att personalkostnaderna är 789 tkr lägre än 
budget är en följd av vakanser under året. Övriga kostnader är 290 tkr lägre än 
budget. 

För 2019 har förbundet utfört totalt 2 887 kontroll- och tillsynsinsatser. 
Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Ser vi till den styrda tillsynen, som finansieras med en årlig 
tillsynsavgift, har vi utfört 2 177 tillsynsinsatser. 

Jämfört med planen innebär det en måluppfyllelse motsvarande 99 procent. Ett 
projekt inom förorenade områden har inte inneburit någon resultatpåverkan 
netto, men brutto inneburit att intäkterna och kostnaderna för 2019 ökat med 
6,2 mkr. 

Notering 

Catarina Davidsson (C) och Jonas Davidsson (S) deltar inte i beslutet på grund 
av iav. 

Sida 
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Besluts underlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriidcsda1,1m 

2020-05-25 

Kommunstyrelsen, Beslut § 44, 2020-04-15 

Miljösamverkan Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Sida 
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Sammanträdcsdatum 

2020-05-25 

Kommunfullmäktige 

§ 66 Dnr 2020-000098 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja direktionen samt enskilda ledamöter för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för året visar på ett överskott om ca 447 tkr. Relaterat given uppgift 
(att upprätta nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är 
uppnått. Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i 
form av senareläggningar, vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 
2019. God ekonomisk hushållning bedöms föreligga, då de ekonomiska målen 
nåtts och riktlinjerna för verksamheten följts. 

Det ekonomiska resultatet för året påverkas bland annat av ett nettoöverskott 
avseende den statliga ersättningen för den långvariga insatsen i Hova om ca 1, 7 
mkr, positiv värdepappersutveckling 1,6 mkr, senarelagda inköp av två 
släckbilar och en tankbil ger 0,4 mkr i minskade avskrivningskostnader. 

Kostnadsutvecklingen har negativt påverkats av följande faktorer; 
avgångsvederlag till tidigare förbundsdirektör 0,7 mkr, rekrytering av ny 
förbundsdirektör 0,1 mkr, brandstationsutredning 0,1 mkr, ökade 
fordonsomkostnader 0,9 mkr, övertidsersättning 0,8 mkr (huvudsakligen akut 
täckning för att upprätthålla grundberedskap), ökad RiB-kostnad (nytt avtal 0,3, 
rekrytering och intro-utbildning, C-körkortsutbildning på arbetstid), 
nettounderskott på övningsfältet 0,6 mkr, ökade pensionskostnader (SAP) 0,3 
mkr. 

Notering 

Catarina Davidsson (C), Peter Lindroth (S) och Torbjörn Colling (M) deltar inte 
i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 43, 2020-04-15 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 

Sida 
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Beslutet ska skickas till 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
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§ 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdaturn 

2020-05-25 

Dnr 2020-000107 

Årsredovisning 2019 Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avfallshantering Östra 

Skaraborgs årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet 
för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Arsredovisning har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Arets 
resultat är negativt och uppgår till -5,4 mnkr som kan jämföras med budgeterat 
resultat för 2019 på -9,8 mnkr. Den främsta anledningen till att resultatet är 
bättre än budget är att intäkterna från flerbostadshus som inte sorterar 
matavfall överstiger budget med 3 mnkr. 

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

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

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 58, 2020-05-13 

Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 68 Dnr 2020-000125 

Årsredovisning 2019 Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja styrelsen samt enskilda ledamöter för Skaraborgs 
kommunalförbund ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Överskott som genererats under åren har främst, varit av sådan art att den kan 
härledas till vakanser eller lägre pensionskostnader, lägre kostnader för 
konsultarvoden och liknande, än vad som prognosticerats. 

Viktiga händelser under året har bland annat varit förbundets nya politisk 
organisation, Skaraborgdagen, arbetet med ny verksamhetsplan för 
mandatperioden och arbetet med Regional utvecklingsstrategi 2030 (RUS). 

Kansliet har upprättat årsredovisning för 2019. Årsredovisningen innehåller 
förvaltnings- och verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna för året i 
en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter till. Verksamheten 
har under året varit omfattande och förbundet bedriver och är delaktig i flera 
projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna. 

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat på 482 (1 120) tkr. Det budgeterade 
resultatet var 23 tkr. De huvudsakliga anledningarna till det positiva resultatet 
kan hänvisas till ej nyttjade konsultmedel, periodvisa personalvakanser samt 
kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos personalen. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 59, 2020-05-13 

Skaraborgs kommunalförbund, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 69 Dnr 2020-000136 

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs 
årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att 
godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen i Tolkförmedling Väst 
ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än 
budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel 
uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 
1 C är mål som uppnåtts. Målet för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som 
utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är mål 
som ej uppfyllts. 

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per den 31 december. Antalet 
uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade 
tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation. 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. 
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av 
samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är 
Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 18,2 %. 

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner. 

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga 
lokaler. 

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal 
i Trollhättan. 

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med 
befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess. 
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• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats. 

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats. 

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal. 

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen. 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 
347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att 
medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från 
förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 

Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 

Notering 
Ingvar Kärsmyr (I<D) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut§ 60, 2020-05-13 

Tolkförmedling Väst, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Tolkförmedling Väst 
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§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriidcsdatum 

2020-05-25 

Dnr 2019-000364 

Ny förbundsordning Tolkförmedling Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta ny Förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst, att gälla från 2021 -01-01 (bil.21 ). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya 
ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande 
förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en 
omvärldsanalys över andra förbundsordningar. 

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, 
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst 
vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och 
redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits möjlighet att lämna 
synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst 
som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till 
några av dessa förändringar och förtydliganden. 

Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut 
till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i respektive 
fullmäktige fattar beslut om att fastställa ny förbundsordning senast 2020-09-30. 
Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 53, 2020-04-21 

Tolkförmedling Väst, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Tolkförmedling Väst 
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§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriiclcsdatum 

2020-05-25 

Dnr 2020-000135 

Reglemente för Krisledningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer säkerhetschefens upprättade förslag till 
Reglemente för Krisledningsnämnden, kopplat till kommunens Plan vid 
extraordinära händelser (bil.22). 

Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetschefen har lämnat förslag till en Bilaga 3 till kommunens Plan vid 
extraordinära händelser (Lag 2006:544 om kommunernas och landstingens 
åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). 

Reglemente för Krisledningsnämnden beskriver nämndens roll om den 
aktiveras vid en extraordinär händelse. Reglementet styr nämndens 
ikraftträdande, uppgifter, rutiner, ansvar och beslutsordning som för nämnden. 
Krisledningsnämndens primära funktion är att stötta kommunens operativa 
krisledning (Krisledningsstaben) vid beslut om påverkar kommunens ordinarie 
förmåga samt ge mandat/ beslut om särskilda kostnader kopplat därtill. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen 
att punkt 2 stryks i förslaget från kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Besluts underlag 

Säkerhetschef Ola Johansson, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Säkerhetschef Ola Johansson 
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§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-05-25 

Dnr 2020-000138 

Godkännande av AB Karlsborgsbostäder förvärv av fastigheten 
Pilen 14 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Karlsborgs bostäders förvärv av 
fastigheten Pilen 14. 

Sammanfattning av ärendet 

AB Karlsborgsbostäder har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av 
fastigheten Pilen 14 i direkt anslutning till den fastighet som bolaget äger vid 
Rödesunds torg. Underliggande värde på fastigheten är 7 500 000 kr och tänkt 
tillträde är 1 september 2020. 

Avsikten med förvärvet är att säkerställa en framtida utveckling av området 
kring Rödesunds torg med fler attraktiva bostäder och centrumverksamhet. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C) och Jonas Davidsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Notering 

Peter Lindroth (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 64, 2020-05-13 

AB Karlsborgsbostäder, Skrivelse, 2020-04-14 

AB Vaberget, Beslut § 7, 2020-04-15 

Beslutet ska skickas till 

AB Karlsborgsbostäder 

Ekonomienheten 
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§ 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträcksdan11n 

2020-05-25 

Dnr 2020-000148 

Godkännande av bildande av nytt aktiebolag för att överta 
hotellverksamheten på Hotel Carlsborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att AB Karlsborgs bostäder 
bildar ett dotterbolag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att AB Karlsborgsbostäder ska försälja 
dotterbolaget med verksamhet så snart som möjligt. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att till bolagsstämman föreslå att styrelsen 
för AB Karlsborgsbostäder ska utgöra interimistisk styrelse för det 
nybildade bolaget. 

Sammanfattning av ärendet 

AB Karlsborgsbostäder kommer 1 maj avsluta hyresavtalet med nuvarande 
hyresgäst som driver Hotel Carlsborg. Grundtanken var att avslutet skulle ske 
längre fram och därmed ge AB Karlsborgs bostäder tid att hitta en ny hyresgäst 
som kunde ta över verksamheten. Nu tvingas AB Karlsborgs bostäder att själva 
driva verksamheten en tid för att så snart det går hitta en ny hyresgäst/ operatör 
som kan och vill driva hotellet. 

Verksamheten kräver tillstånd i olika former och ett antal avtal. AB 
Karlsborgs bostäder vill därför starta ett dotterbolag där vi kan lägga alla 
tillstånd, avtal, domäner etc. för att sedan sälja det till en ny operatör när det blir 
dags att överlåta verksamheten. 

AB Karlsborgsbostäder ska inte enbart fokusera sina ansträngningar på att bilda 
ett nytt aktiebolag. Kraft ska även läggas på att söka intressenter med egna 
aktiebolag lämpliga att driva hotellet, till exempel större hotellkedjor. 

Förslag på sammanträdet 

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

Berith Bohren (V): Avslag till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Torbjörn Colling, 
Jonas Davidsson och Catarina Davidsson mot Berith Bohrens förslag till avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
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Notering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-05-25 

Peter Lindroth (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 65, 2020-05-13 

AB Karlsborgsbostäder, Skrivelse, 2020-04-17 

AB Va berget, Beslut § 7, 2020-04-29 

Beslutet ska skickas till 

AB Karlsborgsbostäder 
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§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdat,1m 

2020-05-25 

Dnr 2020-000094 

Äskande om medel ur Kommunfullmäktiges förfogandeanslag 
till Auschwitzresa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämndens 
äskande om 325 000 kr från kommunfullmäktiges förfogandeanslag. 
Pengarna avser en Auschwitzresa hösten 2020 för eleverna i årskurs 9 
på Carl Johanskolan, under förutsättning att resan genomförs hösten 
2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel betalas ut när datum är beslutat 
och resan är bokad. 

Sammanfattning av ärendet 

Långtgående effektiviseringar inom Barn- och utbildningsförvaltningen leder till 
svårigheter med att fortsätta låta eleverna i årskurs 9 få åka på studieresa till 
Auschwitz. En sådan resa är bildande och kan främja en positiv syn på vårt 
demokratiska system såväl som den kan verka avskräckande för olika alternativ 
som historien visat prov på. Utifrån detta bör resan genomföras även under 
innevarande år. 

Förslag på sammanträdet 

Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget: Medel 
betalas ut när datum är beslutat och resan är bokad. 

Stefan Hallberg (SD): Avslag till förslaget. 

Stig Palmqvist (L) och Jonas Davidsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Peter Lindroth (S), Berith Bohren (V), Catarina Davidsson (C), Ingvar Kärsmyr 
(KD) och Elin Björserud (S): Bifall till Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag med bifall från Stig 
Palmqvist och Jonas Davidsson mot Kjell Sjölunds förslag med bifall från Peter 
Lindroth, Berith Bohren, Catarina Davidsson, Ingvar Kärsmyr och Elin 
Björserud och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kjell 
Sjölunds förslag. 

Ordförande ställer sedan K jell Sjölunds förslag mot Stefan Hallbergs förslag till 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kjell Sjölunds 
förslag. 
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Notering 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan 
Hallbergs förslag (bil.23). 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 45, 2020-04-15 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-03-11 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2020-04-14 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsclat,1111 

2020-05-25 

Dnr 2020-000112 

Avsiktsförklaring Leader Nordvästra Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun ställer sig positiv till att 
fortsätta samarbetet kring lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden under 
åren 2021-2027. 

Sammanfattning av ärendet 
EU:s programperiod avslutas 2020 och därmed också de projekt som leader har 
bedrivit i Nordvästra Skaraborg. För Karlsborgs del har det direkt handlat om 
Location Karlsborg som erhöll 1,5 miljoner och Karlsborgskalaset som erhöll 
500 tkr men även andra övergripande projekt har kommit Karlsborg tillgodo. 

Kommunernas medfinansiering har under perioden uppgått till 19 miljoner som 
fördelats på 6 år och 10 kommuner där Karlsborg är en av kommunerna. 
Medfinansieringen är beräknat utifrån varje kommuns befolkningsunderlag) 
Projekten har bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och tjänster 
till vårt område. 

En ny programperiod 2021-2027 kommer att utlysas även om utformningen 
inte är helt klar. Minst 5% av landsbygdsprogrammets budget kommer att 
reserveras till det fortsatta ledar-arbetet. 

För ett fortsatt leadersamarbete ska Karlsborgs kommun ta ställning till om 
kommunen är intresserad att medverka samt om kommunen kan avsätta pengar 
(på samma grunder som idag) för en ny period som startar år 2021. 2020 betalar 
Karlsborg 149 tkr till leadersamarbetet. 

Notering 
Mats Mellblom (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ordförande för paragrafen är Stig Carlsson (S). 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 54, 2020-04-21 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, T jänsteskrivelse, 2020-03-26 

Leader Nordvästra Skaraborg, Intresseförfrågan 

Beslutet ska skickas till 

Leader Nordvästra Skaraborg 
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§ 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-05-25 

Dnr 2020-000169 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om 

obesvarade motioner (bil.24). 
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§ 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclcsdat\lln 

2020-05-25 

Dnr 2020-000168 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om 

obesvarade medborgarförslag (bil.25). 

tK. 
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§ 78 

Redovisning av samverkansavtal 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrii.dcsdatum 

2020-05-25 

Dnr 2020-000068 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Mellblom (C) informerar om 
Karlsborgs kommuns samverkansavtal (bil.26). 
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§ 79 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr::iclcsdM111n 

2020-05-25 

Ordförande Mats Mellblom (C) informerar om att det planerade gemensamma 
kommunfullmäktigesammanträdet med HjoTiBorg den 1 september 2020 
kommer troligen att genomföras under första halvan av år 2021. 

Under hösten kommer troligen någon annan aktivitet för fullmäktige som berör 
Agenda 2030 att genomföras. 
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§ 80 

Nya motioner 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatu1n 

2020-05-25 

Inga nya motioner har inkommit till dagens sammanträde. 
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