
Bilaga 31 KF § 108 2020-06-29 

Sverigedemokraterna 

Karlsborg 

Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige 29 juni 2020. 

Motionens namn: Central informationsfunktion 

Motionärens namn: Stefan Hallberg 

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg 

Motionstext: Den 28 september 2015 lade Sverigedemokraterna en motion om att införa en 
inflyttningslots till Karls borg. (Se bilaga 1). Den föreslagna rollen för Inflyttningslotsen enligt 
motionen kan sammanfattas enligt följande: 

• Inflyttningslotsen ska utgöra kommunens kontaktyta mot de människor som är 
intresserade av att flytta till Karlsborg och det ska tydligt framgå av kommunens hemsida 
att det finns en inflyttningslots, vem det är och hur man kommer i kontakt med denna 
person. 

• Inflyttningslotsen ska kunna lämna goda råd och upplysningar inom olika områden till 
personer som är intresserade av att flytta till kommunen. 

• Inflyttningslotsen ska också kunna förmedla olika intressanta kontakter tex till olika 
hyresvärdar och mäklare som är aktiva på orten. Inflyttningslotsen bör också ha en 
övergripande kunskap om arbetsmarknaden i kommunen. 

I ett motionssvar den 25 januari 2016 (Se bilaga 2) ansågs motionen vara besvarad då frågan var 
under utredning eftersom det pågick en omorganisation av kommunens turistverksamhet. Svar 
på frågan rörande inflyttningslotsen skulle lämnas senare under 2016, vilket aldrig skedde. 

Under styrelsemötet med Vaberget AB den 3 juni 2020 framgick det att frågan om att inrätta en 
central informationsfunktion ånyo börjat att diskuteras inom Turistbolaget. Denna 
informationsfunktion skulle hantera även andra frågor än de som berörde turistverksamheten, 
nämligen frågor som berörde kommunen i övrigt. 

Yrkande: Sverigedemokraterna föreslår med anledning av det ovan framförda att man i 
samband med översynen av Turistbolagets informationsfunktion genomför en utredning om att 
centralisera all informationsverksamhet till Turistbolaget, dvs förutom de frågor som föreslagits 
vad gäller Inflyttningslotsen, även de frågor som idag faller under Kommunikationschefens 
ansvar. 



Sver jjedemokraterna 

Karlsborg 

Det kan under den föreslagna utredningen också vara lämpligt att pröva om det kan finnas 
effektiviseringsvinster genom att samla alla de informationsfunktioner som normalt brukar 
finnas hos ett sk "Medborgarkontor" till Turistbolaget. 
Det skulle bla kunna innebära att besökare och innevånare i Karlsborg skulle kunna få stöd och 
hjälp vid alla typer av kontakter och frågor rörande kommunen. 

Även om alla informationsfrågor på detta sätt samlas så bör man bibehålla benämningen 
Infocenter, och inte använda benämningen Medborgarkontor, eftersom benämningen 
Infocenter på ett bättre sätt speglar den centrala rollen som informationsnav som en sådan 
funktion skulle ha. 

Sänds till: karls borg.kommun@karlsborg.se 
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Bilaga 1: Motion central informationsfunktion KF 29 juni 2020 

Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige 28 september 2015. 

Motionens namn: Inflyttningslots 

Motionärens namn: Stefan Hallberg 

Företrädare i kommun: Stefan Hallberg 

Motions text: 
I Vision 2020 utgör boendet i Karlsborg ett av de viktigare övergripande målen. Konkret 
innebär målet att antalet innevånare i Karlsborg 2020 ska vara flera än 7000. 
Alla åtgärder som underlättar för människor att flytta till Karlsborg kommer därför att kunna 
bidra till att uppnå detta mål. 

Yrkande: 
Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunen tillsätter en "Inflyttningslots". Detta 
behöver inte vara en separat tjänst, utan kan vara en tilläggsuppgift för en redan befintlig, 
lämplig tjänst i kommunen. 
Inflyttningslotsen ska utgöra kommunens kontaktyta mot de människor som är intresserade av 
att flytta till Karlsborg och det ska tydligt framgå av kommunens hemsida att det finns en 
inflyttningslots, vem det är och hur man kommer i kontakt med denna person. 
Inflyttningslotsen ska kunna lämna goda råd och upplysningar inom olika områden till personer 
som är intresserade av att flytta till kommunen. 
Inflyttningslotsen ska också kunna förmedla olika intressanta kontakter tex till olika hyresvärdar 
och mäklare som är aktiva på orten. Inflyttningslotsen bör också ha en övergripande kunskap 
om arbetsmarknaden i kommunen. 



Karlsborgs 
kommun 

MOTIONSUTLÅTANDE 

Motionärer: Sverigedemokraterna genom Stefan Hallberg 
Ämne: Inflyttningslots 

Yrkande: 

2016-01-25 

Motionären yrkar att " kommunen tillsätter en "Inflyttnings lots". Detta behöver inte vara en separat 
tjänst, utan kan vara en tilläggsuppgift for en redan befintlig, lämplig tjänst i kommunen. 
Inflyttningslotsen ska utgöra kommunens kontaktyta mot de människor som är intresserade av att 
flytta till Karlsborg och det ska tydligt framgå av kommunens hemsida att det finns en 
inflyttningslots, vem det är och hur man kommer i kontakt med denna person. 
Inflyttningslotsen ska kunna lämna goda råd och upplysningar inom olika områden till personer 
som är intresserade av att flytta till kommunen. 
Inflyttnings lotsen ska också kunna förmedla olika intressanta kontakter tex till olika hyresvärdar 
och mäklare som är aktiva på orten. Inflyttningslotsen bör också ha en övergripande kunskap om 
arbetsmarknaden i kommunen. " 

Yttrande: 
För närvarande pågår en omorganisation av kommunens turistverksamhet. Indirekt påverkas även 
det tidigare infokontoret. 

Målsättningen med pågående arbete är att skapa en tydligare bild av vart ansvaret för turistfrågorna 
ska ligga. Tanken är att man ska få "en dörr in", det vill säga att alla svar ska kunna fås på ett och 
samma ställe. När det gäller näringslivsfrågor så är det KUB som är "en dörr in". 

Den fortsatta processen innebär även att det ska skapas "en dörr in" för de som funderar på, eller 
redan har, flyttat till kommunen. Strävan är att man genom en enda kontakt ska kunna erhålla svar 
på de frågor man har oberoende av vad frågorna handlar om. 

Huruvida denna funktion kan lösas som en tilläggsuppgift för någon tjänsteman eller om det krävs 
en särskild tjänst är för tidigt att uttala sig om. Den frågan får sitt svar senare under år 2016. 

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

Peter Lindroth 
Kommunstyrelsens ordförande. 
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