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Paragrafer §§ 81-108 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Kommunfullmäktige 

2020-06-29 

Datum då protokollet anslogs 2020-07-03 Sista datum för överklagande 2020-07-25 

Underskrift 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

2020-06-29 

Mats Mellblom (C), Ordförande 
Stig Carlsson (S), 2:e vice ordförande 
Elin Björserud (S) 
Anna Bruzell (S) 
Jonas Davidsson (S) 
Peter Lindroth (S) 
Catarina Davidsson (C) 
Kjell Sjölund (C) 
Stig Palmqvist (L) 
Torbjörn Colling (M) 
Petra Eggen (M) 
Christer Hoff (M) 
Stefan Hallberg (SD) 
Hans Jansson (SD) 
Jan-Yngve Johansson (SD) 
Berith Bohren M 

Niklas Johansson (KD) 

Kajsa Eriksson Larsson, kommunchef 
. Eva Hoving Eklund, sekreterare 
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§ 95 Dnr 2019-000357 
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och Såggatan ..................... .............. ........ ...... ... ...... ............. .... .... .................... .. 20 
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§ 99 Dnr 2019-000391 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning .................................... 25 

§ 100 Dnr 2019-000382 
Budgetuppföljning april 2020 ........................................................................ 26 

§ 101 Dnr 2020-000126 
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Skaraborg ... ....... ... ... 27 

§ 102 Dnr 2020-000173 
Revidering av avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg ..... .... ........... . 28 

§ 103 Dnr 2020-000079 
Revidering av Riktlinjer för styrdokument ................................... ........ ... ... .. 29 

§ 104 Dnr 2020-0001 72 
Krishanteringsplan för Karlsborgs kommun ............................................... 30 

§ 105 Dnr 2020-000188 
Sammanträden på distans ............................................................................... 31 

§ 106 Dnr 2020-000080 
Partistöd Kristdemokraterna ...................................................... ...... ........... .. . 32 

§ 107 
Meddelanden ... ....... ... ... .. ................................................................ ... ..... ... .. ..... 33 

§ 108 
Nya Motioner ... .... .. ...... .............. ... .... .... .. .................... ...... ............. ........ ....... ... 34 

Sida 

4(34) 



... KARLSBORGS 
~IF. KOMMUN ·-· 
Kommunfullmäktige 

§ 81 

Godkännande av dagordningen 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 82 

Allmänhetens frågestund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Inga nya frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

uit11L~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

§ 83 

Nya Medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva förslaget om förändringar 
runt ICAs parkering. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget om en studieresa 
till Ryssland till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige: 

Berry Spaak: 

• Förändring runt ICAs parkering . 

Bo Sunnefeldt: 

• Studieresa till Ryssland . 

Besluts underlag 

Berry Spaak, Medborgarförslag 
Bo Sunnefeldt, Medborgarförslag, 2020-06-22 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Kommunfullmäktige 

§ 84 

Frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 

§ 85 

Interpellationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 

§ 86 

Avsägelse av uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcs<latum 

2020-06-29 

Dnr 2018-000300 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Jan-Erik Engquist (C) från 
förtroendeuppdraget som ledamot i AB Karlsborgsbostäders styrelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Erik Engquist (C) har i skrivelse 2020-06-06 avsagt sig förtroendeuppdraget 
som ledamot i AB Karlsborgs bostäders styrelse. 

Besluts underlag 

Jan-Erik Engquist (C), Avsägelse, 2020-06-06 

Beslutet ska skickas till 

AB Karlsborgsbostäder 

Jan-Erik Engquist 

IT-enheten 

Lönekontoret 
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§ 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-06-29 

Dnr 2019-000048 

Val av ny ledamot i AB Karlsborgsbostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att föreslå bolagsstämman i AB 
Karlsborgsbostäder att i enlighet med centerpartiets förslag utse Eva Birath (C) 
till ny ledamot i AB Karlsborgs bostäder. 

Besluts underlag 

Centerpartiet, Förslag, 2020-06-14 

Beslutet ska skickas till 

AB Karlsborgsbostäder 

Eva Birath 

IT-enheten 

Lönekontoret 

Sida 

11 (34) 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Dnr 2019-00048 

V al av ny 2:e vice ordförande för förtroenderevisonen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med Centerpartiets förslag Ulf Låhdö (C) 
till 2:e vice ordförande för förtroenderevisonen för tiden 2020-07-01 - 2022-12-
31. 

Besluts underlag 

Centerpartiet, Förslag, 2020-06-18 

Beslutet ska skickas till 

UlfLåhdö 

Kommunens revisorer 

IT-enheten 

Lönekontoret 
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Kommunfullmäktige 

§ 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcs<latum 

2020-06-29 

Dnr 2019-00048 

Val av ny ersättare för lekmannarevisorn i Karlsborgs Energi 
AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB och Karlsborgs Värme 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med Centerpartiets förslag Ulf Låhdö (C) 
till ersättare för lekmannarevisorn i Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs Energi 
Försäljning AB och Karlsborgs Värme AB för tiden 2020-07-01 - 2022-12-31. 

Besluts underlag 

Centerpartiet, Förslag, 2020-06-18 

Beslutet ska skickas till 

UlfLåhdö 
Kommunens revisorer 
IT-enheten 
Lönekontoret 
Karls borgs Energi AB 
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Kommunfullmäktige 

§ 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Dnr 2020-00011 7 

Svar på medborgarförslag om Inrättande av syn- och 
hörselinstruktör 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om inrättande av 
syn- och hörselinstruktörer i Karlsborgs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Syn- och hörselinstruktörer infördes som del av hemvårdens uppdrag någon 
gång på 1990-talet. Det var två undersköterskor som hade uppdraget någon 
eller några dagar per månad. När den ena av de två undersköterskorna slutade 
upprätthölls inte kompetensutvecklingen för den andra. Syncentralen tog över 
uppdraget vad gäller synnedsättning, så i slutet handlade uppdraget bara om 
hörselhjälpmedel. Det nätverk som instruktörerna var med i upphörde i takt 
med att flera kommuner avvecklade verksamheten. 

För att återinrätta funktionen skulle det behövas en eller flera personer får 
uppdraget, får kompetensutveckling, utvecklar rutiner för uppdraget, 
informerar om tjänsten samt avsätter tid från sitt ordinarie arbete för att utföra 
uppdraget. 

Socialförvaltningen upplever inte att det frågats om detta och drar därför 
slutsatsen att syn- och hörselskadade får den hjälp de behöver från andra 
aktörer. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 74, 2020-06-16 

Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2020-04-30 

Barbro Widerström, Medborgarförslag, 2020-03-01 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef Sandra Peters 

Barbro Widerström 
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Kommunfullmäktige 

§ 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträ<lcsdatum 

2020-06-29 

Dnr 201 7-000290 

Svar på medborgarförslag om Kameraövervakning genom 
Karlsborgs tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om 
kameraövervakning genom Karlsborgs tätort. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om kameraövervakning (ATK-kamera) genom Karlsborgs tätort 
inkommit till Kommunfullmäktige. 

Väghållare för väg 49 genom Karlsborg är Trafikverket som ansvarar för 
eventuella fartdämpande åtgärder på vägen vilket inkluderar en eventuell 
uppsättning av ATK-kameror. Trafikverket slutförde 2017 en åtgärdsvalsstudie 
"Karlsborg väg 49 tätort". I studien studerades ett antal åtgärder för att 
förbättra trafiksäkerheten på genomfarten i Karlsborgs tätort. När det gäller 
ATK-kameror prioriterar Trafikverket landsbygdsmiljö med högt antal svårt 
skadade och hastighetsgräns över 80 km/ h. 

Kommunen kommer i de fortsatta kontakterna med Trafikverket att bevaka 
och påverka så att de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som kommer att 
utföras av Trafikverket genomförs på ett sådant sätt att säkerheten förbättras i 
passagerna över v49. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 75, 2020-06-16 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-05-25 

Arne Barthelson, Medborgarförslag, 2017-10-24 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Arne Barthelson 
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Kommunfullmäktige 

§ 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-06-29 

Dnr 2017-000094 

Svar på medborgarförslag om Ett mindre skräpigt Karlsborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anförts, att anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om åtgärder för ett mindre skräpigt Karlsborg har inkommit till 
kommunfullmäktige. 

Ett välstädat Karlsborg är viktigt för både boende på orten och besökare. 
Kommunens gata-/parkavdelning som ansvarar för renhållningen i kommunen 
arbetar kontinuerligt med frågan. Städning av allmänplatsmark sker efter 
upprättande rutiner och frekvens . Under sommaren sker städning även under 
helger. Papperskorgar och hundlatriner har satts upp. Under högsäsong, oftast i 
samband med olika arrangemang kan det ibland uppstå tillfallen då 
verksamheten kan ha svårt att hinna med. Verksamhetens bedömning är att det 
i Karlsborg inte finns en negativ spiral som innebär att nedskräpningen har 
ökat. 

Att gå ut i både tryckt- och socialmedia för skapa ett större engagemang i frågan 
om nedskräpning och belysa det arbete som läggs ner på att hålla vår kommun 
ren och trivsam är ett bra förslag som kommunen kommer att ta till sig. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 7 6, 2020-06-16 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-05-25 

Thomas Wilen, Medborgarförslag, 201 7-02-20 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Thomas Wilen 
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KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§ 93 Dnr 2017-000092 

Svar på medborgarförslag om Vattenkran med kåsor vid 
Öltappen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om vattenkran med 
kåsor vid Öltappen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om vattenkran med kåsor på till exempel Öltappen, Strandvägen 
och Storgatan har inkommit till kommunfullmäktige. 

Vid Öltappen finns en ledning framdragen och en vattenkran uppsatt. 

Att dra fram fler ledningar samt vattenkranar på övriga föreslagna platser 
innebär en stor kostnad både vad gäller investering och drift. Kostnaden måste 
ställas mot andra åtgärder som genomförs för att öka trivseln i den offentliga 
miljön i Karlsborg. Med hänvisning till resurser och andra prioriterade åtgärder 
kommer förslaget inte att prioriteras. 

Utifrån hygienaspekten är det inte lämpligt att placera ut kåsor. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 77, 2020-06-16 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-05-25 

Arne Johansson, Medborgarförslag, 2017-03-03 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Arne Johansson 
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Kommunfullmäktige 

§ 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträcksdatum 

2020-06-29 

Dnr 2017 -000091 

Svar på medborgarförslag om Märkning/ målning på gång och 
cykelbanor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om 
märkning/målning på gång- och cykelbanor. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om märkning/ målning på gång- och cykelbanor har inkommit till 
kommunfullmäktige. 

I Karlsborgs tätort har vi ett delat ansvar med Trafikverket för skyltning och 
målning. Trafikverket ansvarar för v 49 genom tätorten samt för Kärlekstigen, 
Flottiljvägen och Strandvägen. För övriga gator ansvarar Karlsborgs kommun. 
Tillsammans med Trafikverket har bedömningen gjorts att Karlsborg ska ha, 
som förslagsgivaren skriver, kombinerade gång- och cykelbanor som skyltas 
upp med trafikmärket nedan. 

Gångtrafik är vänstertrafik och högertrafik gäller för cyklar och mopeder klass 
II (Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla). 

Förslaget om att märka upp och måla gång- och cykelbanorna är både kostsamt 
att genomföra samt att kontinuerligt att underhålla. Behovet har inte bedömts 
som stort då rapporterade incidenter och olyckor är väldigt få . Bedömningen är 
att fotgängare och cyklister klarar att samsas på ett bra sätt i Karlsborg. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 78, 2020-06-16 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-05-25 

Roger Halmgren, Medborgarförslag, 2017-02-27 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Roger Holmgren 
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Kommunfullmäktige 

§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-06-29 

Dnr 2019-000357 

Svar på medborgarförslag om Grillplats i Norra Skogen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget om att städa upp 
och ta bort skadad utrustning vid grillplatsen i Norra Skogen, samt att ställa dit 
en sittbänk med bord. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om att grillplatsen vid pulkabacken i Norra Skogen skall röjas upp 
samt att trasig utrustning ska tas bort samt att en sittbänk med bord skall ställas 
dit. 

Platsen är i dag dåligt underhållen och är i behov av att ses över. Förvaltningen 
kommer att åtgärda de brister som påpekas i medborgarförslaget. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 79, 2020-06-16 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-05-25 

Arne Johansson, Medborgarförslag, 2019-07-13 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Arne Johansson 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Dnr 2019-000354 

Svar på medborgarförslag Angående korsningen riksväg 49 
/Storgatan och Såggatan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget angående 
korsningen riksväg 49 /Storgatan och Såggatan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag har inkommit om att förbättra säkerheten i korsningen 
Storgatan/Såggatan genom förslagsvis över- eller undergång, trafikljus eller 
farthinder och speglar. 

Väghållare för v49 /Storgatan genom Karlsborgs tätort är Trafikverket vilket 
innebär att ansvaret för säkerheten i korsningen delas mellan Trafikverket och 
Karls borgs kommun. 

Ar 2016 genomförde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie över v49 genom 
Karlsborgs tätort. I studien slogs fast att Trafikverket ska genomföra så kallade 
trimningsåtgärder för att öka säkerheten och sänka trafiktempot på v49 samt 
öka säkerheten i passager. Korsningen Storgatan/Såggatan är en av de passager 
där åtgärder kommer att genomföras. Hur dessa slutligen kommer att utformas 
är inte fastställt av Trafikverket men är planerade att genomföras under hösten 
2020. 

Kommunen kommer i de fortsatta kontakterna med Trafikverket att bevaka 
och påverka så att de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som kommer att 
utföras av Trafikverket genomförs på ett sådant sätt att säkerheten förbättras i 
passagerna över v49. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 80, 2020-06-16 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-05-25 

Malin Birath och Jenni Johansson, Medborgarförslag, 2020-

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Malin Birath 

J enni Johansson 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§ 97 Dnr 2019-000139 

Svar på motion om Framtidens digitala samhälle 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om Framtidens 
digitala samhälle. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den digitala utvecklingsplan 
som framtagits. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga förvaltningar ska ha en 
verksamhetsspecifik Plan för digital utveckling och att denna ska 
färdigställas under år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen från Socialdemokraterna belyser de utmaningar kommunen står inför 
när det gäller demografi och ekonomi och vikten av att använda oss av nya 
tekniker för att bibehålla en hög kvalitet i våra verksamheter. Motionen föreslår 
att en utredning ska göras och se över förutsättningarna för att ta fram en 
digitaliserings plan. 

Sedan motionen inkom har kommunfullmäktige tagit ett beslut om samverkan 
med Skövde när det gäller IT vilket ger Karlsborgs kommun andra 
förutsättningar avseende tekniska lösningar och e-tjänster. 

En avstämning med samtliga förvaltningar har skett och har utmynnat i ett 
förslag till Plan för Digital Utveckling i Karlsborgs kommun. Till denna plan 
kommer varje förvaltning ha sin specifika verksamhetsplan som tas i respektive 
nämnd. 

Vissa förvaltningar har redan en sådan politisk plan antagen och övriga 
förvaltningar föreslås få i uppdrag att ta fram en verksamhetsspecifik digital 
plan under år 2020. Den verksamhetsspecifika planen ska utgå från Plan för 
Digital Utveckling i Karlsborgs kommun. 

I kommunens årsredovisning kommer kommunens digitala utveckling att 
redovisas. 

Kommunens åtgärder för informationssäkerhet hanteras i ett separat 
dokument. 

Den digitala utvecklingen ska ske inom beslutade budgetramar. 

Förslag på sammanträdet 

Jonas Davidsson (S) och Anna Bruzell (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 

Besluts underlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunstyrelsen, Beslut § 81, 2020-06-16 

Kommunstyrelsen, Beslut § 41, 2020-04-15 

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

J anas Davids son, Motion, 2019-03-17 

Beslutet ska skickas till 

Jonas Davidsson 
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Kommunfullmäktige 

§ 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-06-29 

Dnr 2020-000085 

Svar på motion om Tillfällig flytt av busshållplats på väg 49 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om tillfällig flytt av 
busshållplats på väg 49. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären yrkar på att: 

• Busshållplatsen vid Strömmen, närmast höghusen, temporärt flyttas till 
den parkering som ligger vid Storgatan 45 (Idag skyltad som 30-
minuters parkering. Ca 3 platser). 

• Dialog förs med Trafikverket i frågan om omskyltning och att 
kommunen erbjuder sig att genomföra denna för att själva kunna styra 
hanteringen av frågan och på så sätt snabba upp ärendet. 

Väghållare för v49 genom Karlsborgs tätort är Trafikverket vilket innebär att 
kommunen ej kan fatta beslut om en tillfällig flytt av-b<el-rerd hållplats. 

Efter samråd har Trafikverket och samhällsbyggnadsförvaltningen kommit 
fram till en gemensam bedömning som är att en flytt av den tillfälliga 
hållplatsen till Storgatan 45 inte är lämplig. De berörda parkeringsplatserna 
bedöms som viktiga för de affärsverksamheter som finns i den berörda 
fastigheten. Den tillfälliga hållplatsen för södergående trafik är inte så frekvent 
använd så att en flytt av denna kommer innebära så stor positiv inverkan för 
trafiken ställt mot den negativa påverkan som förlusten av 
kortidsparkeringsplatserna skulle innebära. En flytt av hållplatsen närmare 
Rödesunds torg och korsningen v49 /Strandvägen/Torggatan skulle innebära en 
negativ påverkan på en redan besvärlig trafiksituation. 

Förslag på sammanträdet 

Stefan Hallberg (SD): Bifall till motionen. 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 

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

Notering 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Stefan Hallbergs förslag. 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

Besluts underlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcs<latum 

2020-06-29 

Kommunstyrelsen, Beslut § 82, 2020-06-16 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-04-15 

Stefan Hallberg, Motion, 2020-02-24 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Stefan Hallberg 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdan1m 

2020-06-29 

Dnr 2019-000391 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till arbetsordning 
(bil.27). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunfullmäktiges presidium i 
uppdrag att föreslå formerna för en medborgardialog. 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Denna lagändring har 
gjort delar av Karlsborgs kommunfullmäktiges arbetsordning föråldrad. Det 
finns också behov av modernisering och förtydliganden av avsnitt i den gamla 
arbetsordningen även om de inte direkt påverkats av den nya lagtexten. 

Förnyelse av fullmäktiges arbetsordning har diskuterat vid två informella 
gruppledarträffar för fullmäktiges gruppledare och det har däremellan diskuterat 
av fullmäktiges presidium. Förslaget till ny arbetsordningen har skickats på 
remiss till partierna i kommunfullmäktige och svar har kommit in från 
Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Personalen på 
kommunledningskansliet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
arbetsordningen. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C), Berith Bohren (V), Peter Lindroth (S) och Torbjörn 
Colling (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 83, 2020-06-16 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Mellblom, Tjänsteskrivelse, 2020-04-15 

Kommunfullmäktiges presidium, Förslag till arbetsordning 

Remissvar Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna 

Kommunfullmäktiges presidium, Remiss 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder och de kommunala bolagen 
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Kommunfullmäktige 

§ 100 

Budgetuppföljning april 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Dnr 2019-000382 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna budgetuppföljningen för april månad 
2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagens prognos redovisas före eventuella koncernbidrag och skatt. 

Prognosen för Vabergskoncernen visar på ett något lägre resultat än normalt, 3 
980 tkr men i paritet med budget (3 728 tkr). Läget är stabilt för samtliga bolag, 
men ett betydligt sämre resultat än budgeterat för Karlsborgs Energi 
Försäljning AB prognostiseras. Orsaken är låga priser i kombination med en 
mild vinter som har medfört för stora inköpta volymer. 

Totalt medför prognosen för de kommunala bolagen att årets resultat för 
kommunkoncernen (kommunen och bolagen) beräknas till 10 577 tkr (2 749 
tkr över budgeterade 7 828 tkr för kommunkoncernen). 

Noteras skall också att stora osäkerheter råder om Corona-epidemins 
utveckling och dess följder för kommunens ekonomi. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 84, 2020-06-16 

Ekonomienheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-06-29 

Dnr 2020-000126 

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet 
Östra Skaraborgs årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att 
godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen i 
Samordnings förbundet Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Parterna har under året bidragit med 8 938 000 kr till Förbundet. Vid 2019 års 
ingång var förbundets egna kapital 1 982 869 kr. 

För verksamhetsåret 2019 fanns alltså knappt 11 000 000 kronor att finansiera 
verksamhet för och eftersom ett Samordningsförbunds mål är att skapa 
verksamhet och inte samla på sig ett alltför stort eget kapital beslutade styrelsen 
att budgetera insatser för en summa som innebar att delar av det egna kapitalet 
skulle tas i anspråk. 

2019 års resultat blev därför 100 092 kronor, vilket var helt i linje eller till och 
med något under vad styrelsen budgeterat. Detta innebär att det egna kapitalet 
minskat till att vid årets slut vara 1 882 779 kronor. 

Ar 2019 var ett år i Samordningsförbundet Östra Skaraborg som innebar 
mycket dialog och diskussioner om vilken verksamhet förbundet ville ha och 
hur pengarna ska användas på bästa sätt. 

Under inledningen av året konstaterade vi att det egna kapitalet riskerade att bli 
för stort utifrån de finansiella målen som finns och att vi därmed också 
riskerade att hamna i ett läge med minskad tilldelning 2020. Förbundschefen 
fick därför i uppdrag att genomföra täta och konkreta dialoger med 
medlemskommunerna för att stimulera fram fler projektideer. Resultatet har 
blivit att vi har beviljat flera nya projekt under 2019 och även förberett så att 
projektbeslut också fattats under inledningen av 2020. Förbundet har en budget 
i balans och klarar de finansiella målen. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 85, 2020-06-16 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Dnr 2020-000173 

Revidering av avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny gemensam 
avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2021 (bil.28) . 

2. A vfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föreliggande förslag till avfallstaxa för 2021 ökar intäkterna för 
grundavgifter och hämtningsavgifter med ca 6,6 mnkr. Intäkterna för tömning 
av latrin samt små avloppsanläggningar ökar samtidigt med ca 0,3 mnkr. 

Grundavgifterna för småhus och verksamheter höjs med 50 kr per år till 800 kr. 
Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs med 25 kr 
per år till 400 kr. Dessa höjningar ökar intäkterna med ca 2,8 mnkr. 

Hämtningsavgifterna höjs enligt exempel nedan och den miljöstyrande avgiften 
för de som inte sorterar matavfall föreslås höjas med 50 kr till 570 kr för både 
småhus och flerbostadshus. 

Förändringarna innebär intäktsökning med ca 3,8 mnkr. 

Besparingar och effektivisering av verksamheten är ett ständigt pågående arbete 
inomAÖS. 

En del åtgärder går att genomföra snabbt med omedelbar effekt som 
exempelvis rullkross på A VC. Andra åtgärder är mer komplicerade att 
genomföra och det tar lång tid innan besparingseffekter uppstår. Exempel på 
det är förbättrad sorteringskvalite av restavfallet som bedöms ha stor 
besparingspotential. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 86, 2020-06-16 

Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Avfallshantering Östra Skaraborg 
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Kommunfullmäktige 

§ 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-06-29 

Dnr 2020-000079 

Revidering av Riktlinjer för styrdokument 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringen av Riktlinjer för 
styrdokument, att gälla från 2020-08-01 (bil.29). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslutade Riktlinjer för 
styrdokument samtidigt upphör att gälla (KF 2018-06-25 § 105). 

Sammanfattning av ärendet 

För att förvaltningarna ska arbeta på ett enhetligt, tydligt och effektivt sätt med 
dokumentlagring tillsatte kommunchefen vid årsskiftet 2018/2019 en 
projektgrupp för dokumentlagring. Representanter från varje förvaltning har 
ingått i projektgruppen. 

Arbetet har haft sin grund i vilka dokument som ska lagras var Oagringsyta), 
med hänsyn till dokumentets innehåll samt eventuellt känsliga uppgifter 
(GDPR). 

Vad gäller rutiner har man utgått från att använda SharePoint i Office 365 som 
yta för dokumentlagring. I och med förändringen av hur rutiner lagras / hanteras 
revideras "Riktlinjer för styrdokument". 

Detaljerade beskrivningar om var olika dokument ska lagras och hur det går till 
har arbetats fram i olika anvisningar som kommer att delges berörda 
tjänstepersoner i förvaltningarna. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 87, 2020-06-16 

Administrativ samordnare Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2020-03-30 

Dokumentlagringsgruppen, Förslag 

Beslutet ska skickas till 

Administrativ samordnare Thomas Blomgren 

Samordnare för dokumentlagringsgruppen 
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Kommunfullmäktige 

§ 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-06-29 

Dnr 2020-000172 

Krishanteringsplan för Karlsborgs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Krishanteringsplan för Karlsborgs 
kommun, att gälla för hela kommunkoncernen (bil.30). 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att kommunen inte har någon tidigare övergripande plan för 
hur akuta händelser och kriser ska hanteras ur ett HR-perspektiv har detta 
förslag tagits fram. 

Det finns en vinst i att samtliga fö1valtningar och bolag i koncernen agerar 
likvärdigt vid akuta händelser gentemot våra medarbetare, våra arbetsgrupper 
och även mot anhöriga. 

Det blir en trygghet för både chefer och medarbetare när det finns en tydlighet 
som genomsyrar samtliga verksamheter och fungerar likadant även om man 
skulle byta tjänst eller fö1valtning. 

Respektive förvaltning/bolag har ansvar för att upprätta och fö1valta en 
krisplan som är relevant för just deras verksamhet kopplat till t ex brukare och 
elever, men tanken är att denna ska finnas som övergripande plan för samtliga 
medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 89, 2020-06-16 

HR-enheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

HR-enheten 

Säkerhetschef Ola Johansson 
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Kommunfullmäktige 

§ 105 

Sammanträden på distans 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Dnr 2020-000188 

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i styrelse/ nämnder får delta i 
styrelsens/nämndens sammanträde på distans. Ordförande avgör om närvaro 
får ske på distans och styrelsen/ nämnden äger även i övrigt att besluta om 
inskränkningar i denna rätt. Deltagande i sammanträden ska ske på sätt som 
anges i Kommunallagen S kap 16 § KL. 

Sammanfattning av ärendet 

Mötesdeltagare ska ha möjlighet att delta på annat ställe än fastställd plats för 
nämndens sammanträde. Utifrån den aktuella situation som nu råder i landet 
och i kommunen blir detta aktuellt i vissa fall som exempelvis kan handla om 
att en ledamot tillhör en riskgrupp och ej har möjlighet att närvara fysiskt vid 
mötet. 

I dagsläget finns verktyg för att genomföra digitala möten genom exempelvis 
Teams. Möten som genomförs digitalt måste följa kommunallagen, deltagandet 
ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § x., 2020-06-16 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-06-16 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§ 106 Dnr 2020-000080 

Partistöd Kristdemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att under 2020 betala ut partistöd till den lokala 
partiorganisationen av K.ristdemokraterna 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. 

Ansökan från Kristdemokraterna har inkommit tre dagar för sent. 
Kristdemokraterna har även inkommit med en skrivelse som ger en förklaring 
till den sent inkomna ansökan. Fullmäktiges presidium har granskat ansökan 
och funnit att den uppfyller ställda krav. 

Stödet beräknas betalas ut under juli 2020. 

Besluts underlag 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Mellblom, Ordförandeskrivelse, 2020-
06-11 

K.ristdemok.raterna, Redovisning, 2020-03-18 

Beslutet ska skickas till 

Kristdemok.ra tema 

Ekonomienheten 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 107 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Ordförande informerar om inställt Gemensamt fullmäktige HjoTiBorg. 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 108 

Nya Motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Stefan Hallberg (SD): 

• Central informations funktion (bil.31 ) . 

Besluts underlag 

Stefan Hallberg, Motion, 2020-06-22 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sida 
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