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Juslcmndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 26 Nya borgensramar rör bolag ingående i Vabergskoncernen 

Dnr 33.2016 

Kommunstyrelsens rörslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

AB Vabergets låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 
3 800000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Karlsborgs Värme AB låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp 
om 9000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Bredband Östra Skaraborg AB låneförpliktelser upp till ett högsta 
lånebelopp om 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Karlsborgs Energi AB låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp 
om 68 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Karlsborgs Turism AB låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp 
om l 900 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
AB Karlsborgsbostäders låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp 
om 185 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 
Karlsborgs Energi AB har inkommit med en begäran om utökad borgensram 
med 25 mnkr. Bolaget behöver låna 9 mnkr till de investeringar de ska göra i 
fiber och elnät. Elnätet enligt det underlag som bolaget lämnat till 
energimarknadsmyndigheten och fiberutbyggnaden enligt ägardirektivet. De 
övriga 16 miljoner skall gå till att minska checkkrediten. 

För kommunen i stort (kommunkoncemen) är det angeläget att inte den totala 
borgensram blir för hög med tanke på de ekonomiska risker som det innebär. 
Särskilt viktigt då även kommunen har ett stort investeringsbehov 

En översyn är nu gjord över om tilldelade borgensramar är nyttjade. 
Översynen visar att det finns möjlighet att omfördela nuvarande borgensramar 
enligt nedan: 

Utdragsbestyrkande 
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Bolag Aktuell borgensram Nyttjad borgen Förändring borgensram Ny borgensram 

Vaberget 

KVAB 

BÖS 

KEAB 

KTAB 

KBAB 

Summa 

Justerandes sign 

4200 3800 

20000 9000 

500 500 

50000 48000 

8500 1823 

185000 106500 

268200 169623 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 25, 2016-02-02 
VD KEAB Mikael Håkansson, Tjänsteskrivelse, 2016-01-20 

-400 3800 

-11 000 9000 

O 500 

18000 68000 

-6600 1900 

O 185000 

O 268200 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 27 Svar på motion om Belysning på landsbygd 

Dm 315.2015 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Kommunstyrelsen utarbetar riktlinjer för investering i 
belysning." 

Motionären pekar i sin motion på de positiva faktorer som belysning av 
huvudvägar ger. Trivsel, trafiksäkerhet och trygghet är tre faktorer som lyfts 
fram. 

Det är Karlsborgs Energi AB, KEAB, som ansvarar för belysning på allmänna 
platser i vår kommun. När det gäller huvudvägar sker det i samråd med 
Trafikverket och för övriga miljöer är det i samråd med kommunstyrelsen 
genom Gata- Parkavdelningen. 

KEAB utarbetar planer för vilka investeringar som ska göras samt när de ska 
göras. KEAB gör investeringen och tar sedan ut kostnaden för investering och 
drift av i första hand kommunstyrelsen. 

Önskar kommunen mer belysning måste man anslå mer pengar till 
kommunstyrelsen. Varje ny belysningspunkt genererar en kostnad. 

Ett sätt att påverka KEAB är genom de ägardirektiv som kommunfullmäktige 
fastställer inför varje nytt år. Med direktiven styr kommunen sina bolag och i 
dem står det ägaren fritt att komma med direktiv om utbyggnad av belysning. 
Ett sådant direktiv måste rimligen följas av att kommunfullmäktige anslår 
medel för den ökade kostnaden som nya belysningspunkter medför för 
kommunstyrelsen. 

Förslag på sammanträdet 
Ingvar Kärrsmyr (KD): Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för 
belysningsinvesteringar i Karlsborgs kommun för att kommunstyrelsen ska 
kunna ge ägardirektiv till Karlsborgs Energi AB. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Ingvar Kärrsmyrs förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Utdmgsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets 
förslag och en nej-röst betyder ja till Ingvar Kärrsmyrs förslag. 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag (bi1.3). 

Notering 
Ingvar Kärrsmyr reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 26, 2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Björn Rubenson (KD), Motion, 2015-11-24 

Utdragsbestyrkande 
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J usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 28 Svar på motion om Båttvätt för fritidsbåtar i Vättern 

Dm 213.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Kommunen utreder förutsättningarna för att bygga en 
båttvätt i anslutning till Vättern. Av utredningen bör framgå storleken på 
investeringskostnaderna och hur driften av båttvätten praktiskt ska 
organiseras. Ett lämpligt alternativ vore att båttvätten drevs på frivillig basis 
med hjälp av berörda båtklubbar. Om detta är möjligt bör framgå av 
utredningen. " 

Motionären skriver att Vättern är ett relativt slutet ekosystem som är väldigt 
känsligt för miljöpåverkan i olika former. Motionären hävdar också att alla 
åtgärder som kan vidtas för att förbättra förutsättningarna för en bra 
vattenkvalitet i Vättern är viktiga. 

Motionstexten avslutas med att det på andra håll i Sverige pågår prov med att 
ersätta giftiga bottenfärger för båtar med fysisk rengöring, så kallade 
båttvättar. Resultatet av verksamheten så här långt är mycket positiva. 

Bedömningen vid beredningen av motionen är att kommunstyrelsen ska 
undersöka möjligheten att etablera en båttvätt för fritidsbåtar i Vättern. 
Samverkan bör ske med Göta Kanalbolag samt Carlsborgs Segelsällskap, 
CSS. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 27,2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Stefan Hallberg (SD); Motion, 2015-04-27 

Utd ragsbcsLyrkallde 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 29 Svar på motion om Fördjupad ÖP infrastruktur 

Dnr 122.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Karlsborgs kommun snarast tar kontakt med 
kommunerna Hjo, Tibro och Skövde för att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för infrastrukturen i nordöstra Skaraborg. Detta ska ske i samarbete med 
Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen." 

För att stärka Skaraborgs arbetsmarknad med fler arbetstillfällen, förbättra 
förutsättningar för arbetslivets kompetensförsörjning och människor att finna 
arbete är restidsförkortning inom samt till och från Skaraborg viktigt. En 
strategi för hur detta kan nås ska utarbetas inom ramen för Strukturbild 
Skaraborg. 

Strategin genomförs på delregional nivå genom att restidsförkortning sker i 
starka stråk, föreställda barriärer överbryggas och kollektivtrafik till 
omgivande arbetsmarknadsregioner samt anslutningar till nationell och 
internationell infrastruktur utvecklas. 

Ovanstående text är hämtad direkt från Strukturbild Skaraborg som är ett 
gemensamt dokument för samtliga 15 kommuner i Skaraborg. Strukturbilden 
pekar på ett antal nyckelprojekt som bedöms vara nödvändiga att genomföra. 
När det gäller infrastruktur finns nedanstående förslag på uppdrag. 

Ge samhällsbyggandskollegiet i uppdrag att redovisa en prioriterad lista över 
infrastrukturinvesteringar och andra åtgärder för att balansera utvecklingen av 
ett tätt inre nätverk och starka kopplingar till kringliggande regioner samt 
nationell och internationell infrastruktur. Exempelvis: Höghastighetsjämväg, 
Landvetter flygplats, E20, v49, v44, biljettsystem till Örebro och Värmland, 
26 till Jönköping, Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan, Västra Stambanan, 
Jönköpingsbanan. 

Det uppdraget, tillsammans med påbörjat arbete med åtgärdsvalstudie, innebär 
att eventuellt behov aven särskild ÖP infrastruktur för de fyra kommuner som 
motionären nämner faller. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Lundgren (C): Bifall till motionen. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdatum 
2016-02-16 

Anders Lundgren (C), Catarina Davidsson (C), Ingvar Kärrsmyr (KD), Anders 
Ståhl (L) och Stefan Hallberg (SD): Bifall till Anders Lundgrens förslag. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets 
förslag och en nej-röst betyder ja till Anders Lundgrens förslag. 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag (bi1.4). 

Notering 
Anders Lundgren (C), Catarina Davidsson (C), Ingvar Kärrsmyr (KD), Anders 
Ståhl (L) och Stefan Hallberg (SD) reserverar till förmån för Anders 
Lundgrens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 28, 2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Anders Lundgren (C), Motion, 2015-03-30 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 

2016-02-16 

KS § 30 Svar på motion om Förbättrad guidning och tillgänglighet på 
Vaberget 

Dm 197.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Kommunen, inom ramen för det samarbete som redan 
finns vad gäller turismen till fåstningen, tillsammans med Statens 
Fastighetsverk utreder förutsättningarna för att göra befåstningarna på 
Vaberget mera tillgängliga för turister. 

Detta kräver sannolikt att vissa områden röjs upp och att man på ett bättre och 
tydligare sätt skyltar var de olika verken finns. Skyltningen skulle kunna 
kombineras så att man fick olika rundturer, korta eller långa, lämpliga för bil 
eller cykel. För tydlighetens skull kan man eventuellt döpa cykelvägen till 
Vabergsturen. Det finns också behov av att förbättra vissa av vägarna, 
framförallt på de övre delarna av Vaberget. 

Förr fanns ett utsiktstorn placerat högst upp på Vaberget. Tornet revs på grund 
av bristande underhåll. Utsikten från detta tom var avsevärt bättre än den från 
Klinten. I samband med den föreslagna utredningen bör man även undersöka 
möjligheterna att på nytt uppföra ett utsiktstorn på toppen av Vaberget." 

Karlsborgs fåstning är kommunens mest unika tillgång ituristverksamheten. 
Det finns bara en sådan fåstning och det kommer aldrig mer att byggas en 
likadan. En viktig del av fåstningsbygget är de anläggningar som finns på 
Vaberget. Man kan konstatera att tillgängligheten till anläggningarna är delvis 
begränsad. För att kunna göra de förbättringar som motionären föreslår krävs 
det att Statens Fastighetsverk, SFV, som förvaltare av anläggningarna är 
intresserade av att vara med. Ideer om utveckling av Vaberget har funnits 
tidigare och har då stämts av med SFV men det har inte resulterat i något 
konkret. 

Kommunen har en regelbunden dialog med SFV och har därmed möjlighet att 
stämma av de förslag som motionären lämnar. Ideerna bör även stämmas av 
med Karlsborgs Turism AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 29,2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2015-04-27 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-16 

KS § 31 Svar på motion om Halkskydd 

Dm 8.2016 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Karlsborgs kommun kostnadsfritt tillhandahåller 
halkskydd till skor för alla kommuninnevånare som fyllt 65 år. Den totala 
kostnaden för kommunen torde uppgå till mellan 20 000 till 30 000 kronor, 
vilket måste betraktas som marginellt jämfört med kostnaderna för en enskild 
fallolycka. Val av lämpligt halkskydd föreslås ske tillsammans med KPR." 

Det är drygt 6 gånger fler som dör i halkolyckor än i trafiken. Nästan 17 000 
dödsfall per år. Kostnaderna för samhället är avsevärda och varje förhindrad 
halkolycka innebär stora besparingar i pengar och lidande. I en rapport från 
MSB anges de totala kostnaderna för år 2005 till 22 miljarder kronor. 
Snittkostnad per olycka blir då 1,3 miljoner kr. 

Ovanstående text är hämtad direkt ur motionärens text. Med den texten pekar 
han på behovet av att minimera antalet fallskador. Här nämns endast de rent 
ekonomiska följderna av fall skador. Utöver det så tillkommer även de 
personliga följderna, vilka kan vara omfattande. 

Gratis halkskydd till äldre personer har införts i ett antal av landets kommuner. 
Huruvida denna åtgärd har utvärderats eller inte är okänt. Att ta fram denna 
uppgift bör vara en del i underlaget inför eventuellt beslut att införa det även i 
vår kommun. 

Gratis halkskydd för äldre är värt att prövas och därför bör socialnämnden se 
över frågan samt återkomma till kommunstyrelsen med eventuellt äskande om 
medel för att genomföra åtgärden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 3 O, 2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2015-11-30 

Utdmgsbestyrkandc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 32 Svar på motion om Inflyttningslots 

Dnr 232.2015 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar 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 t ex till 
olika hyresvärdar och mäklare som är aktiva på orten. Inflyttningslotsen bör 
också ha en övergripande kunskap om arbetsmarknaden i kommunen." 

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 turist frågorna 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 31, 2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2015-09-28 

Utdrags bestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 45 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdalum 

2016-02-16 

KS § 33 Svar på motion om Karlsborgsbanan 

Dnr 117.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Kommunen kompletterar Översiktsplanen så att det på 
ett tydligt sätt framgår hur en eventuell återstart av Karlsborgsbanan kommer 
att påverka kommunen och de planer man har kring att bygga upp ett livaktigt 
centrum i de centrala delarna av Karlsborg." 

En åtgärdsvalstudie för stråket Skövde - Tibro - Karlsborg kommer att 
genomföras. Studien kommer att se över de olika alternativ som kan tänkas för 
trafik mellan de tre kommunerna och inkluderar både vägtrafik och järnväg. 
Ett första steg har redan påbörjats avseende genomfarten i Karlsborg. Tiden 
för genomförande av de olika studierna lär hamna på mellan två och fyra år. 

De 15 kommunerna i Skaraborg har inom ramen för samarbetet i Skaraborgs 
kommunalförbund tagit fram ett förslag till "Strukturbild Skaraborg". I det 
dokumentet har infrastrukturen i vårt område en framskjuten placering. Ett 
förslag innebär att kommunerna ska arbeta gemensamt genom en 
samhällsbyggnadsfunktion. 

Karlsborgsbanans vara eller inte vara i framtiden kommer att hanteras inom 
ramen för de ovanstående arbetena. Karlsborgs kommun kommer att vara en 
aktiv part i arbetet och har därmed möjlighet att få med de synpunkter som vi 
anser vara särskilt viktiga ur ett lokalt perspektiv. 

Arbetet med åtgärdsvalstudie och Strukturbild Skaraborg kommer att kräva en 
del av kommunen. V åra tjänstemän kommer lägga en del arbetstid och det 
kommer säkert bli fråga om ekonomisk insats. Att i det här skedet utöka 
kommunens ekonomiska åtagande genom att även ta fram en kompletterande 
översiktsplan bedöms för närvarande inte som prioriterat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 32,2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2015-03-30 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 46 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 34 Svar på motion om Lönesättning inom vissa yrkeskategorier i 
Karlsborgs kommun 

Dm 108.2015 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar: 

• att en analys görs av 2014 års lönestatistik. 

• att en långsiktig strategi utarbetas för en uppvärdering av lönerna för 
de yrkeskategorier som befinner sig i botten av listan. 

• att analys och strategi redovisas för kommunfullmäktige. 

En lönekartläggning avseende 2015 års löner för samtliga kategorier anställda 
i kommunen har gjorts. Kartläggningens syfte är, bland annat, att identifiera 
eventuella skevheter i lönesättning mellan kön. Även löneskillnader jämfört 
med jämförbara kommuner, främst i Skaraborg, ingår också i kartläggningen 
som görs gemensamt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. 

Det finns många olika yrkeskategorier i kommunen och som arbetsgivare 
måste man ta ett helhetsansvar. Att inrikta lönearbetet på enbart någon eller 
några kategorier vore direkt fel. SKL:s förhandlingschefs uttalande om höjda 
lärarlöner anges som referens. Hon sade en hel del annat också. Bland annat 
betonade hon vikten av att utvärdera ingångna avtal och de motprestationer 
som fanns med vid avtalstecknandet. 

Tyvärr kan man konstatera att personalfrågorna har haft en undanskymd roll 
under ett antal år. Den nya majoriteten kommer att "ta tag" i dessa frågor nu. 
Ett mycket viktigt inslag i det arbetet är de extra lönemedel som finns med i 
budgeten för år 2016. De är tänkta att jämna ut en del av de löneskillnader som 
har identifierats i lönekartläggningen. Liberalerna och övriga oppositionen 
ställde sig dock inte bakom det förslaget vilket måste ses som 
anmärkningsvärt. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som har ansvaret för 
att personalarbetet uppvärderas. Vid bedömt behov sker återrapportering till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 33, 2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Stig Palmqvist (L), Motion, 2015-03-14 

Urdragsbcslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 47 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 35 Svar på motion om Miljön runt Hotell Wettern 

Dnr 115.2015 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Kommunstyrelsen genom berörd nämnd kontaktar 
ansvarig företagare för genomförande av föreslagna åtgärder, alternativt om 
detta inte lyckas, driver frågan som ett miljöärende." 

Synpunkter kring hur det ser ut på olika ställen i vår kommun lämnas med 
jämna mellanrum. Det rör sig både om offentliga och privata miljöer. Hur 
kommunen sköter sina grönytor, hur det ser ut i privata trädgårdar och många 
andra synpunkter. Det är få frågor, om ens någon, som engagerar invånarna 
som just frågor om hur det ser ut i vår närmiljö. 

Den här motionen behandlar miljön runt Hotell Wettern. Motionären tar upp 
skyltningen som hotell samt problem med nedskräpning och matavfall. 

Precis som motionären skriver så ska man försöka att lösa sådana här frågor 
genom dialog med berörd fastighetsägare. Om dialogen inte får önskad effekt 
så finns en del andra möjligheter att agera. Inspektioner utförda av den som 
svarar för miljötillsynen är en väg. Om dessa inspektioner visar på brister kan 
även vite utdömas. Det är dock en ovanlig åtgärd. 

I nu aktuella fallet sker en dialog med fastighetsägaren och även oanmälda 
inspektioner äger rum. Det innebär att de åtgärder motionären yrkar på redan 
utförs. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 34,2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Jan-Yngve Johansson (SD), Motion, 2015-03-30 

UldragsbestYl"kandc: 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 48 

Justerandes sign 

fl ;J 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-02-16 

KS § 36 Svar på motion om Offentliga toaletter 

Dm 116.2015 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Kommunen under kommande turistsäsong säkerställer 
en så god tillgång som möjligt till offentliga toaletter genom ett ökat 
öppethållande av dessa." 

Att möta besökares behov av offentliga toaletter är en fråga som står under 
ständig prövning. Avvägningar görs mellan driftskostnaden kontra nyttan med 
att hålla rätt antal toaletter samt deras öppethållande. Kostnaden för att erbjuda 
fräscha och fungerande toaletter är betydande. 

Kommunstyrelsen ansvarar för de offentliga toaletterna. Driften av varje 
toalett kostar en hel del, inte minst beroende på den skadegörelse som 
förekommer med jämna mellanrum. För närvarande saknar kommunstyrelsen 
medel för att kunna utöka antalet offentliga toaletter. 

Det står varje parti fritt att i sina budgetförslag föreslå ökade anslag för 
offentliga toaletter. I budgetförslagen för år 2016 fanns inga sådana förslag 
med. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 35,2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Bengt Berger (SD), Motion, 2015-03-30 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Sida 49 

KS § 37 Svar på motion om Stationsområdet vid järnvägsstationen 

Dnr 167.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anfOrts, att 
avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att " Man utreder möjligheterna att använda det befintliga 
spårområdet, inte själva banan, för trafik med trampdressiner, "Dressiniandet". 
En aktivitet med inriktning mot yngre turister." 

Eftersom detta skulle kräva en uppröjning av spårområdet så skulle man, 
fOrutom möjligheterna till turistintäkter, även få en miljö i området som skulle 
upplevas som betydligt trevligare än den skog av björksly som idag befolkar 
stati onsområdet. " 

Ideerna kring användning av spårområdet vid järnvägsstationen i centrala 
Karlsborg är många. Den här motionen är ytterligare ett förslag på användning 
av området. Ett "dressiniand" föreslås skapas, främst med inriktning mot barn. 
Dressin är normalt förknippat med järnvägsspår men i det här fallet skall inte 
själva banan användas utan det är övriga spårområdet som fOreslås 
ianspråktas. 

Ett problem med iden är att det i princip vilar en död hand över hela 
spårområdet. Anledningen till det är den utredning som startas nu och som 
förhoppningsvis skall leda fram till ett slutgiltigt besked om Karlsborgsbanans 
öde. 

Enligt de uppgifter som kommunen har så kommer Trafikverket inte 
genomföra några förhandlingar om överlåtande av mark fOr delar av banan och 
dess angränsande områden förrän utredningen är fardig. Så länge förhandling 
inte kan ske kvarstår staten som ägare. Vill kommunen göra någon investering 
så skall det i det här fallet alltså göra på någon annans mark. Ur 
kommunallagssynpunkt är det svårt att göra sådana investeringar. 

Bedömningen är att innan dess Karlsborgsbanans framtida öde är utrett och 
definitivt beslutat så är det i princip omöjligt att göra något åt banornrådet, i 
alla fall om det kräver investeringar med kommunala medel. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 36,2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2015-05-25 

Utdrag ·bestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 50 

Justerand ~ ign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 38 Svar på motion om Studieresa till Auschwitz för elever i 
årskurs 9 

Dnr 111.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, aU 
anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar aU: 

• "Ekonomiska medel avsäUs centralt för att möjliggöra en studieresa till 
Auschwitz för samtliga elever i årskurs 9. 

• Personalen vid Carl lohanskolan tillfrågas om intresse finns att 
genomföra studieresan som ett led i historieundervisningen och i 
arbetet med värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter". 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-01-27 att bifalla ett 
yrkande om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden. Yrkandet avsåg 
medel för att genomföra en studieresa till Auschwitz för eleverna i årskurs 9. 

I och med kommunstyrelsens beslut så finns inte längre något behov av att 
behandla den rubricerade motionen. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C), Anders Lundgren (C), Ingvar Kärrsmyr (KD), Anders 
Ståhl (L): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Catarina Davidsson, Anders 
Lundgren, Ingvar Kärrsmyr och Anders Ståhls förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets 
förslag och att en nej-röst betyder ja till Catarina Davidsson, Anders 
Lundgren, Ingvar Kärrsmyr och Anders Ståhls förslag. 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag (bil.5). 

Notering 
Catarina Davidsson, Anders Lundgren, Ingvar Kärrsmyr och Anders Ståhl 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 51 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 37,2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna: Motion, 2015-03-25 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 52 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 39 Svar på motion om Äldres rätt till kultur 

Dnr 289.2015 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Socialnämnden skriver in i sin äldreomsorgsplan att alla 
äldre har rätt att ta del av kultur och rätt att vara med och skapa kultur." 

"Kultur ökar välbefinnandet och forskning visar på en rad positiva effekter. 
Kultur ger ökad livskvalitet, minskar behovet av smärtlindring och minskar 
även stress och oro. Den stärker det friska hos alla, oberoende av ålder eller 
funktionsnedsättning. " 

Orden ovan är hämtade direkt ur motionstexten och är nog något som de allra 
flesta kan ställa sig bakom. Kultur är viktigt, inte bara för de äldre, utan för 
alla generationer. För våra barn och unga finns Kulturskolan och för de som är 
"mitt i livet" finns ett antal möjligheter att delta i olika kulturaktiviteter. För de 
äldre kan det dock, av skilda anledningar, vara svårare att ta del av kultur i 
olika former. 

Om man kan gå så långt som till motionärens förslag om att alla äldre invånare 
i Karlsborgs kommun ska omfattas aven kulturgaranti kräver någon form av 
utredning. Vilka möjligheter finns? Vilka konsekvenser, både personella, 
lokalrnässiga och ekonomiska får en kulturgaranti? 

Socialnämnden föreslås beakta fråga inför nästa översyn av 
äldreomsorgsplanen samt inför kommande budgetarbete. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Ståhl (C): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Ståhls förslag och 
finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets 
förslag och att en nej-röst betyder ja till Anders Ståhls förslag. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag (bi1.6). 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 53 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 38,2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S): Tjänsteskrivelse, 2016-01-
23 
Inger Larsson (L): Motion, 2015-10-23 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 54 

Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 40 Riktlinjer rör telefoni 

Dnr 268.2015 

Kommunstyrelsens rörslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för telefoni 
för Karlsborgs kommun. 

Sammanfattning 
Avsikten med Riktlinjer för telefoni för Karlsborgs kommun är att bidra till att 
medborgarna och andra som ringer till kommunen upplever att de rar ett bra 
och professionellt bemötande. Dokumentet ska tydliggöra olika 
ansvarsområden samt regler för användning. Dessutom innehåller dokumentet 
ett förslag om privat användning av tjänstemobilen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 39,2016-02-02 
IT-chefPeter Kjellgren, Tjänsteskrivelse, 2016-01-18 
IT-chefPeter Kjellgren, Förslag till riktlinjer 

Uldrag bestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 55 

Jusfcrandcs sign 

/v/N 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 41 Revidering av avtal om samverkan i gemensam 
kollektivtrafiknämnd 

Dnr 64.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreslagen revidering av avtalet om 
samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd att gälla från 2016-04-01. 

Sammanfattning 
Vid senaste sammanträdet med Kollektivtrafiknämnden fördes en diskussion 
om den i samverkansavtalet överenskomna sammansättningen av ledamöter i 
Kollektivtrafiknämnden. Diskussionen föranleddes av att Karlsborgs kommun 
fåreslår en revidering av samverkansavtalet. 

Förslaget innebär att kommunerna ska ges möjlighet att välja annan ledamot 
än kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande (oppositionens första 
namn) i respektive kommun om särskilda skäl föreligger. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2016-02-
10 
Kollektivtrafiknämnden, Protokoll § 7,2016-02-01 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 56 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 42 Riktlinjer rör resor i tjänsten 

Dnr 23.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar anta förslaget till Riktlinjer resor i tjänsten. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till Riktlinjer resor i tjänsten 
ska gälla från 2016-03-01. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun strävar efter att förebygga att våra anställda drabbas av 
ohälsa och olycksfall. Dessa riktlinjer klargör kommunens arbete för en god 
trafiksäkerhet. 

Riktlinjerna gäller för resor och transporter av och med personal inom 
kommunens förvaltningar och i tillämpliga delar dess helägda bolag. Det är 
samtliga chefers ansvar att informera medarbetarna om riktlinjerna. Alla 
anställda är skyldiga att följa riktlinjerna i sitt arbete. 

Riktlinjerna ska följas vid inköp av fordon, resor och transporter. Kommunens 
befintliga fordonspark ska successivt anpassas till riktlinjernas krav. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 40, 2016-02-02 
PersonalchefInga-Lill Lundgren, Tjänsteskrivelse, 2016-01-25 
Personalchef Inga-Lill Lundgren, Förslag till riktlinje 

Beslutet ska sändas till 
Personal enheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 57 

J ustcmndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 43 Skolmatsenkät 2015 

Dnr 16.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att matlagningen på Kompassen fortsätter 

tills vidare. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram 
direktiv till en utredning gällande framtida matproduktion i Karlsborgs 
kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde 2016-01-26 ta del av den 
matenkät som genomfördes under hösten 2015. Enkäten riktade sig till 
samtliga barn i årskurserna 3,6 och 9. Svarsfrekvensen var god och ger en god 
grund för fortsatt hantering av de viktiga kostfrågorna. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har nu att besluta om vilka eventuella åtgärder som skalbehöver 
vidtas. Arbetsutskottet behöver även ta ställning till det förslag som barn- och 
utbildningsnämnden har lämnat avseende vart produktionen av mat ska ske. 

En kommunikationsplan bör också fastställas då detta är en fråga som kommer 
att intressera många grupper. Elever, föräldrar, personal och övrig allmänhet 
ska ges möjlighet att vara med i den fortsatta processen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 41,2016-02-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2016-01-
27 
A Boij AB, Enkät 

Beslutet ska sändas till 
Kommunchef Kjell-Ake Berglund 
Kostenheten 
Förskolan Kompassen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL Sida 58 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 44 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse årsredovisning 2015 

Dnr 54.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
årsredovisning 2015. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse årsredovisning 2015. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,1 mnkr. I resultatet ingår 
obudgeterade personal-avvecklingskostnader om 2,1 mnkr. 

Att resultatet blivit så förhållandevis högt beror främst på låga driftskostnader 
på fastighets sidan, oförbrukade förfogandeanslag samt lägre 
fårdtjänstkostnader än budgeterat. 

De låga driftkostnaderna på fastighetssidan beror delvis på genomförda 
energi optimeringar, gynnsamt klimat under året men framförallt ett lågt rörligt 
elpris. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-11 
Ekonomienheten, Arsredovisning, 2016-02-11 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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Justernndes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 45 Kommunstyrelsens internkontroll 2015 

Dnr 58.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad intemkontroll för år 2015. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med intemkontrollplanen 
inkommit med rapporter för de olika kontrollmomenten. 

Rapporterna avseende 2015 visar att några av rutinerna har mindre brister. 
Brister finns i rapportering av delegationsbeslut. 

Brister har även påträffats vid rutiner gällande inköp, där det ej går att 
kontrollera att inköpen är utförda av godkända beställare. 

Investeringspolicyn åtföljs inte vad gäller inventarieregister (finns endast för 
IT -materiel). 

De brister som påvisats enligt rapporterna är påtalade och kommer att bli 
åtgärdade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunstyrelsen har en 
tillfredställande intemkontroll men behov finns att förbättra rutiner. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-11 
Ekonomienheten, Rapport, 2016-02-11 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Ufdmgsbc-~tyrkande 
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Justerandes sign 

KS § 46 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-16 

Energirådgivare Lars Svensson informerar om verksamhetsplanen för energi
och klimatrådgivning. 

Avfallsingenjör Jessica Rytter informerar om förslaget till nya 
renhållningsföreskrifter. 

Anders Lundgren (C) informerar om Leader Vättern och FMVs 
provskjutningar. 

KommunchefKjell-Ake Berglund och barn- och utbildnings chef Kajsa 
Eriksson Larsson presenterar sig. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

KS § 47 Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamötena. 

Utdragsbcstyrkandc 

~(' 
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Karlsborgs kommun 

KS § 48 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-02-16 

Inkomna meddelanden delges ledamötena. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 62 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2016-02-16 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 27 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) 

Maria Gustavsson (S) 

Gun Svahn (S) X 

Bo Waller (M) X 

Torbjörn Colling (M) 

Kjell Sjölund (C) 

Catarina Davidsson (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders Ståhl (L) X 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) X 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) X 

Gunnar Ekfeldt (S) X 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) X 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (SD) X 

Summa ordinarie och ersättare 6 5 

U:/KANSLIILedamöter 201 1-2014/voteringks201 1-2014 

Bilaga 3 

Avstår 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2016-02-16 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 29 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) 

Maria Gustavsson (S) 

Gun Svahn (S) X 

Bo Waller (M) X 

Torbjörn Colling (M) 

Kjell Sjölund (C) 

Catarina Davidsson (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders Ståhl (L) X 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) X 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) X 

Gunnar Ekfeldt (S) X 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) X 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (SD) X 

Summa ordinarie och ersättare 6 5 

U:/KANSLI/Ledamöter 201 1-2014/voteringks201 1-2014 

Bilaga 4 

Avstår 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2016-02-16 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 38 

Röstande 
Ledamöter Ja Ne.i 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) 

Maria Gustavsson (S) 

Gun Svahn (S) X 

Bo Waller (M) X 

Torbjörn Colling (M) 

Kjell Sjölund (C) 

Catarina Davidsson (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders Ståhl (L) X 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) X 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) X 

Gunnar Ekfeldt (S) X 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) X 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (S D) X 

Summa ordinarie och ersättare 7 4 

U:/KANSLVLedamöter 201 1-2014/voteringks201 1-2014 

Bilaga 5 

Avstår 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2016-02-16 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 39 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) 

Maria Gustavsson (S) 

Gun Svahn (S) X 

Bo Waller (M) X 

Torbjörn Colling (M) 

Kjell Sjölund (C) 

Catarina Davidsson (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders S tåhl (L) X 

Conny Winroth (S D) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) X 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) X 

Gunnar Ekfeldt (S) X 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) X 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (SD) X 

Summa ordinarie och ersättare 6 5 

U:/KANSLIILedamöter 2011-2014/voteringks2011-2014 

Bilaga 6 

Avstår 


