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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS §96 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sida 125 

KS §97 Svar på motion om Studieresa till Auschwitz för eleverna i 
årskurs 9 

Dm 110.2017 

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

Sammanfattning 
Vid tre tillfällen har skolan genomfört en studieresa för eleverna i årskurs 9. 
Resorna har skett på våren 2015,2016 samt 2017. Precis som motionären 
skriver så har de utvärderingar som har gjorts bland elever och personal varit 
mycket positiva. Det finns dock en önskan om att resorna skall genomföras på 
höstterminen i årskurs 9. För att komma i fas med den önskan behöver det 
genomföras två resor samma år, en på våren och en på hösten. 

Motionären yrkar på att extra medel, 225 000 kr, anslås för att genomföra en 
resa under hösten 2017. Förvaltningen har nu meddelat att det inte blir någon 
extra resa under 2017. En extra resa kommer i stället att arbetas in i Barn- och 
utbildningsnämndens budget för år 2018. Därmed är det inte aktuellt att anslå 
extra medel för en resa år 2017. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Bifall till motionen. 
Catarina Davidsson (C), Ingvar Kärrsmyr (KD) och Anders Ståhl (L): Bifall 
till Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Sjölunds förslag med 
bifall från Catarina Davidsson, Ingvar Kärrsmyr och Anders Ståhl 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 en nej-röst betyder ja till Kjell Sjölunds förslag. 

Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och en ledamot som avstår från att rösta 
konstaterar ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag (bil. 1 O). 

Notering 
Kjell Sjölund, Catarina Davidsson, Ingvar Kärrsmyr och Anders Ståhl 
reserverar sig till förmån för Kjell Sjölunds förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 87,2017-08-29 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-08-
21 
Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2017-05-30 
Kjell Sjölund (C), Motion, 2017-04-18 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS §98 Svar på motion om En medarbetarvänlig kommun 

Dnr 183.2017 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar att när handlingsplan för tjänster i kommunen tas fram ska 
det klart framgå att målet är: 

• Att de som vill ska :ra arbeta heltid. 

• Att de som önskar en lägre tjänstgöringsgrad ska erbjudas det. 

• Att de som blir nyanställda ska :ra möjlighet att välja tjänstgöringsgrad 

• Att när en ny tjänst inrättas ska ovanstående punkter beaktas. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2017-06-26 att samtliga 
anställda ska ha rätt till anställning på heltid. Av beslutet framgår också att 
deltid kan finnas som alternativ för den som så önskar. 

Fullmäktiges beslut innehåller därmed det som motionären yrkar i den motion 
som lämnades efter det att fullmäktige hade fattat sitt beslut. Motionen var 
alltså besvarad redan när den lämnades. 

Förslag på sammanträdet 
Ingvar Kärrsmyr (KD): Bifall till motionen. 

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

Notering 
Ingvar Kärrsmyr reserverar sig till förmån för eget förslag och inlämnar en 
protokollsanteckning (bil.11). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 88,2017-08-29 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-08-
21 
Björn Rubenson (KD), Motion, 2017-06-19 

U1dragsbestYI'kande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS §99 Svar på motion om Låsning av fordon 

Dnr 151.2017 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "För att försvåra och om möjligt undvika att personer 
olagligt till skans ar sig fordon med ovanstående syfte så skall föraren av denna 
typ av fordon, när man inte har uppsikt över fordonet, ta ur startnycklarna och 
låsa dörrarna för att undvika tillgrepp av fordonet. 
Sverigedemokraterna föreslår att ovanstående åtgärd skrivs in i kommunens 
ordningsstadga på motsvarande sätt som man i dag reglerat tex 
tomgångskörning" . 

Huruvida man lämnar fordon olåst och med nycklarna kvar i fordonet handlar 
om beteende och omdöme hos den enskilde. 

Att en text i de lokala ordningsföreskrifterna skulle försvåra eller till och med 
förhindra användning av fordon för terrorändamål är nog att tro lite för 
mycket. Föreskrifterna är, tyvärr, ett relativt "trubbigt" verktyg då de är 
okända för de flesta kommuninnevånarna och för ännu fler icke invånare. 

Att lagföra någon för brott mot lokala ordningsföreskrifterna är en polisiär 
uppgift. Polisen har inte resurser för att kontrollera huruvida fordon som står 
parkerade på olika platser i kommunen är låsta samt att nycklarna är urtagna. 
Efter kontakt med polismyndigheten så framgår det att de inte ser en text i 
föreskrifterna som verkningsfullt för det ändamål som motionären syftar på. 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Hallbe.rg (SD): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hallbergs förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Notering 
Stefan Hallberg reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 89,2017-08-29 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-08-
21 

Utdrag bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

Jan-Yngve Johansson (SD), Motion, 2017-05-22 
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Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 100 Svar på motion om Karlsborgs sociala stiftelse 

Dnr 191.2017 

Kommunstyrelsens iörslag 

Sida 130 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "För att öka utbetalningarna från stiftelserna och 
tillgodogöra sig det sparade kapitalet föreslår Sverigedemokraterna därför att 
kommunen som förslag till mottagare av utbetalningar från Karlsborgs Sociala 
Stiftelse till stiftelsen föreslår de som enligt EU:s definition på 
fattigdomsgräns utgör fattigpensionärer i Karlsborg. Utbetalat belopp bör 
anpassas till stiftelsens tillgångar och antalet mottagare. Utbetalning bör om 
möjligt ske utan att berörda personer särskilt ansöker om detta". 

Karlsborgs sociala stiftelse bildades 1998 genom sammanläggning av totalt 
åtta olika donationsfonder/stiftelser. 

Kammarkollegiet beviljade 2014-05-30 ansökan om permutation. Beslutet 
innebär att det saknas formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl kapital 
som avkastning. Kammarkollegiet erinrade samtidigt om att en stiftelse anses 
upplöst när den saknar tillgångar. 

Stiftelsens medel ska enligt stiftelsens ändamål användas till att bistå i 
kommunen folkbokförda personer som är ekonomiskt behövande. 

Kommunallagens likställighetsprincip gör det svårt att rikta utdelningar ur 
stiftelsen till en enskild grupp på det sätt som motionären föreslår. Det står alla 
fritt att ansöka om medel. Ansökningarna prövas sedan och utbetalning sker 
till de som uppfyller det som anges i stiftelsens ändamål. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 90,2017-08-29 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-08-
21 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2017-05-29 

I U'd.~b t yrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 101 Svar på motion om Byggnation av bostäder i Mölltorp 

Dm 150.2017 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "Kommunfullmäktige skyndsamt ger AB 
Karlsborgbostäder i uppdrag att ta fram forutsättningar och underlag for 
byggnation av hyreslägenheter i Mölltorp". 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-29 informerade AB 
Karlsborgsbostäders ordforande om genomfOrd samt planerad kommande 
byggnation. Bland annat informerades fullmäktiges ledamöter om att 
bostadsbolaget kommer att bygga hyreslägenheter i centrala Mölltorp. 

Informationen vid fullmäktiges sammanträde innehöll alltså det som 
motionären yrkar i den motion som lämnades efter Karlsborgsbostäders 
information. Motionen var därmed besvarad redan när den lämnades. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 91, 2017-08-29 
Kommunstyrelsens ordfOrande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-08-
21 
Anita Eliasson (C), Motion, 2017-05-19 
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Sida 132 

KS § 102 Svar på motion om Byggnation av bostäder i Karlsborg 

Dm 164.2017 

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

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "kommunen snarast påbörjar planeringen för fortsatt 
byggnation av lägenheter i Karlsborg". 

Motionären skriver att "byggandet av kvarteret Strömmen blev en lyckad 
satsning för Karlsborgs invånare, ett vackert landmärke och ändamålsenliga 
lokaler och bostäder. En fortsatt planering för byggande i området vore 
lämpligt med hänsyn till fortsatt behov av lägenheter och lokaler för handel 
och besöksnäring". Den texten kan nog de flesta instämma i. Även 
byggnationen på Mellangatan bör nämnas i sammanhanget. Dessa två 
offensiva satsningar från vårt kommunala bostadsbolag är värda mycket 
beröm precis som den satsning man nu är på gång med i Mölltorp. 

För AB Karlsborgsbostäder innebär satsningarna oerhört stora ekonomiska 
åtaganden. I det rådande konjunkturläget är det lätt att bli fartblind och kanske 
är det nu dags att dra ner på takten i investeringarna och låta de mycket stora 
investeringar man har gjort "konsolideras" innan man går vidare med 
ytterligare satsningar. 

Det finns privata aktörer som har möjlighet att påbörja byggnation i princip 
omedelbart på några olika områden i centralorten. Kraften bör nu i första hand 
läggas på att dessa gör slag i saken och börjar bygga. 

När det gäller planering för ännu fler lägenheter så är den frågan alltid aktuell. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C): Bifall till motionen. 
Kjell Sjölund (C): Bifall till Catarina Davidssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Catarina Davidssons förslag 
med bifall från Kjell Sjölund och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Utdragsbcstyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets 
fårslag och en nej-röst betyder ja till Catarina Davidssons fårslag. 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster konstaterar ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets fårslag (bil.12). 

Notering 
Catarina Davidsson, Kjell Sjölund, Ingvar Kärrsmyr och Anders Ståhl 
reserverar sig till fårmån får Catarina Davidssons fårslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 92,2017-08-29 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-08-
21 
Anders Lundgren (C), Motion, 2017-05-22 

Utdrngsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 103 Svar på motion om Sanering bostadsbyggnation 

Dm 163.2017 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen for vidare handläggning i enlighet med texten i 
motionssvaret. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att därmed anse motionen vara besvarad. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att " Kommunen påbörjar planeringen for sanering av 
fororenad mark for bostadsbyggnation". 
Centerpartiet lämnade under tidig sommar in totalt fyra motioner som rör 
området byggande av bostäder. Som det påpekas i motionerna så är det viktigt 
att kunna erbjuda bostäder av olika slag. 

I denna motion fOreslår man att planering for sanering av fororenad mark med 
syfte att möjliggöra bostadsbyggnation påbörjas. Området som avses sträcker 
sig utmed utmed Bottensjön vid Västra Varvsgatan och Västra Vägen och 
ligger i linje med översiktsplanens intentioner. 

När det gäller genomforande av översiktsplanen finns en särskild 
utvecklingsgrupp som leds av kommunchefen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott är styrgrupp. Utvecklingsgruppen arbetar fOr närvarande med 
den norra sidan av Göta Kanal vid Rödesund. 

Motionen fOreslås lämnas över till kommunstyrelsen som genom 
arbetsutskottet får formulera ett uppdrag till utvecklingsgruppen infor deras 
fortsatta arbete. Det arbetet planeras omfatta området söder om kanalen och då 
även inkludera området som fOreslås i motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 93,2017-08-29 
Kommunstyrelsens ordfOrande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2017-08-
21 
Anders Lundgren (C), Motion, 2017-05-22 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 104 Svar på motion om Barnomsorg vid kommunfullmäktige
styrelse- och nämndsammanträden 

Dnr 198.2016 

Kommunstyrelsens rörslag 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens svar att avslå motionen. 

Sammanfattning 
En motion har inkommit med önskemål om att barnomsorg ska erbjudas under 
politiska möten. Detta skulle möjliggöra ett större politiskt engagemang av 
kommuninvånare i åldersgruppen 20-45 år enligt motionären. 
Motionen är överlämnad till Bam- och utbildningsförvaltningen för vidare 
utredning. 
En enkät distribuerades under våren -17 till samtliga politiker i Karlsborg med 
frågeställningar rörande intresse fOr barnomsorg under politiska möten. 

29% besvarade enkäten 
Av dessa hade l person barn i åldrarna 1-12 år 
1 person hade behov av barnomsorg under kvällstid l gång/månad 
14 personer gör bedömningen att det vore en viktig servicefunktion för 
kommunen att tillhandahålla. 

Bedömningen är att det för närvarande inte föreligger något behov för en 
organiserad barnomsorg. 

Enligt gällande Regler för ersättning för förtroendevalda finns möjlighet att Ta 
ersättning för barnpassning i samband med politiska möten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 94,2017-08-29 
Bam- och utbil dnings chef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2017-05-
15 
Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2017-05-30 
Elise-Marie Samuelsson (S), Motion, 2016-08-19 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sam manträdesdatu m: 2017-09-12 

KS § 105 Svar på motion om Komplettering av "Plan vid 
extraordinära händelser" 

Dm 75.2017 

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

Sammanfattning 
"Motionären föreslår att "Plan vid extraordinära händelser" i samverkan med 
berörda myndigheter kompletteras med en del som beskriver hur kommunen 
hanterar ett terrorangrepp. 
Pandemiplan Karlsborgs kommun" kompletteras med beskrivningar av hur 
fler smittsamma sjukdomar än influensa ska hanteras, t.ex. utbrott av smittsam 
TBC som haft en ogynnsam utveckling i Sverige." 

Planen vid extraordinära händelser definierar i punkt 1.1 "Definition aven 
extraordinär händelse" ett antal kriterier som skall vara uppfyllda och dessa 
gäller även vid ett ev. terrorangrepp. Fastställande av definitionen 
"terrorangrepp" vid en sådan misstänkt händelse görs av Säkerhetspolisen som 
då tar det övergripande ansvaret för en sådan händelse. Ingångsvärdet för 
kommunen initialt är att agera enligt beslutad plan och eventuella avsteg eller 
ytterligare åtgärder initieras i så fall av Säkerhetspolisen och inledningsvis via 
samverkan med lokal polis. 

Pandemiplan för Karlsborgs kommun (daterad 090918) är baserad på 
influensa A (HINI) men kommer att genomgå en översyn för att generaliseras 
till ett styrdokument gällande för större pandemier och planen kommer att 
baseras på Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer. Tidsplanen för 
färdigställande är ej satt ännu men målsättningen är att den ska vara fårdig 
innan årets slut. Tills vidare gäller befintlig plan som ett generellt 
styrdokument vid utbrott av större pandemi inom Karlsborgs kommun. 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Hallberg (SD): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hallbergs förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Notering 
Stefan Hallberg reserverar sig till förmån för eget förslag. 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 137 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 95,2017-08-29 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2017-08-23 
Stefan Hallherg (SO), Motion, 2017-03-21 

I U'dmg b 
lYl'kande 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 138 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 106 Svar på medborgarförslag om Ge pensionärer ensam 
tillgång till simhallen på Moliden 

Dnr 93.2017 

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

Sammanfattning 
Sven-Erik Ferm har inkommit med ett medborgarförslag gällande tillgång till 
simhallen för pensionärer. Förslagsställaren vill att pensionärerna skall få 
tillgång till simhallen en timma/vecka och utan avgift. Förslagsställaren anser 
att detta skulle gagna pensionärernas hälsa. 

Molidens sim- och idrottsanläggning erbjuder redan idag ett kraftigt rabatterat 
pris till pensionärsföreningar och tillgången till anläggningen är 
mycket god i och med de utökade öppettiderna och att det därmed inte anses 
finnas något behov aven timme extraöppet för Karlsborgs pensionärer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 96, 20 17 -08-29 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 35,2017-05-17 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Beslutsunderlag, 2017-05-03 
Sven-Erik Ferm, Medborgarförslag, 2017-03-22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 139 

Kommunstyrelsen 

Sam manträdesdatum : 2017-09-12 

KS § 107 Svar på medborgariörslag om Tennisbanor utaniör 
Moliden 

Dnr 187.2017 

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

Sammanfattning 
Petter Eggen har inkommit med ett medborgarförslag gällande byggnation av 
en eller två padeltennisbanor vid gräsytan på Moliden. 

Kultur- och fritidschefen föreslår nämnden att en möjlig tennisbana och 
padeltennis ska utredas i samband med en eventuellt ny skolbyggnation i 
anslutning till Moliden. Om en ny skola ska placeras i området kring Moliden 
kan kommunen i samband med detta utreda möjligheten till både padeltennis 
samt nya tennisbanor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 97, 2017-08-29 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 51, 2017-08-16 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-08-07 
Petter Eggen, Medborgarförslag, 2017-04-25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 140 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 108 Svar på medborgarförslag om Multiarena i Norra Skogen 

Dnr 185.2017 

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

Sammanfattning 
Felicia Stohlbin har inkommit med ett medborgarförslag om byggnation av 
ytterligare en multi arena i Karlsborg, Norra skogen. 

Kommunen har under 2016 upprättat tre multi arenor i Karlsborgs kommun
Karlsborg, Mölltorp och Forsvik. Multiarenoma byggdes för samtliga 
kommuninvånare samt besökare och kultur- och fritidsnämnden anser att 
dessa arenor täcker det behov som finns i nuläget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 98, 2017-08-29 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 50,2017-08-16 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-08-07 
Felicia Stohlbin, Medborgarförslag, 2017-04-12 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 109 Svar på medborgariörslag om Fristående ridhus i 
Karlsborgs kommun 

Dnr 184.2017 

Kommunstyrelsens iörslag 

Sida 141 

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

Sammanfattning 
Maria och Linda Gustavsson har lämnat ett medborgarförslag om att 
Karlsborgs kommun ska anlägga ett fristående ridhus i Karlsborg. 

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag bygger på samverkan med 
föreningslivet. I nuläget samverkar kommunen med Mölltorps Ridsällskap 
gällande byggnation av ett nytt stall och därför ser vi ingen möjlighet 
att samtidigt anlägga ett fristående ridhus. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 99,2017-08-29 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 49, 2017-08-16 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-08-07 
Maria och Linda Gustavsson, Medborgarförslag, 2017-05-29 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 110 Svar på medborgarförslag om Parkområde längs 
Svanhultsvägen i Undenäs 

Dnr 186.2017 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Efter en vattenläcka i februari 2016 på en stamledning vid det aktuella 
området dök, efter det att marken återställts, en tanke upp att använda några 
överblivna parkmöbler som enklare typ av rastplats då marken endast är ett 
naturområde. 

Karlsborgs kommun har inga planer på att göra detta mer permanent, med 
hänvisning tillledningsläge och krav på enkel åtkomst till detta. 

Förslag på sammanträdet 
Torbjörn Colling (M): Bifall till medborgarförslaget. 
Catarina Davidsson (C) och Kjell Sjölund (C): Bifall Torbjörn Collings 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Collings förslag med 
bifall från Catarina Davidsson och Kjell Sjölund och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torbjörn Collings förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 100,2017-08-29 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2017-08-15 
Lina Löfstrand, Medborgarförslag, 2017-04-09 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 111 Svar på medborgarförslag om Kanothus 

Dm 131.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 

Sida 143 

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

Sammanfattning 
Johan Gustavsson har lämnat ett medborgarförslag om att förlägga ett nybyggt 
kanothus för SOK Träffs kanotsektion någonstans på Kanalholmen. 

Möjligheterna till detta har undersökts men i samverkan har förslagsställare 
samt kultur- och fritidschefkommit fram till att annan plats skulle vara mer 
lämplig för ändamålet. Johan Gustavsson har möjlighet att lämna in en 
ansökan om bygglov till samhällsbyggnadsförvaltningen om att 
förlägga ett kanothus nedanför SOK Träffs klubbhus, väster om 
Haganäsudden. 

Strandskyddsdispens behövs ej då detta område ingår i kommunens detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 101,2017-08-29 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 48, 2017-08-16 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-08-07 
Johan Gustavsson, Medborgarförslag, 2014-11-18 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

Sida 144 

KS § 112 Delårsrapport 2017 och budgetuppföljning juni 2017 för 
kommunstyrelsen 

Dnr 258.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till delårsrapport år 2017 samt 
att godkänna budgetuppföljning juni för kommunstyrelsens verksamheter. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till delårsrapport, 
styrkort och budgetuppföljning juni gällande kommunstyrelsens verksamheter. 
Text och styrkort är utformat i enligt med gällande direktiv. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Ärendet ska återremitteras på grund av bristande underlag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska beslutas i dag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska beslutas idag. 

Omröstning krävs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder att ärendet ska beslutas 
idag och en nej-röst betyder att ärendet ska återremitteras. 

Med 6 ja-röster mot S-nej röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
avgöras idag (bi1.13). 

Då inga andra förslag föreligger finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Notering 
Kjell Sjölund, Catarina Davidsson, Ingvar Kärrsmyr, Anders Ståhl och Stefan 
Hallberg reserverar sig till förmån för Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 102,2017-08-29 
Ekonomienheten; Beslutsunderlag, 2017-08-22 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

Sida 145 

KS § 113 Delårsrapport 2017 kommunkoncernen 

Dm 258.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Delårsrapport för år 2017. 

Sammanfattning 
För kommunen visar prognosen ett positivt resultat om 15,3 mnkr för helåret, 
vilket motsvarar 4,0 procent av skatter och generella statsbidrag. 
Resultatprognosen är knappt 7,9 mnkr bättre än budgeterande 7,4 mnkr. 

De mest positiva delarna är en fortsatt ökande befolkning och att nämnderna 
totalt uppvisar en positiv helårsprognos. Verksamheterna redovisar totalt en 
prognos på plus 1,2 mnkr. Främsta anledningen till den positiva 
helårsprognosen är dock att finansförvaltningen prognostiserar ett överskott 
mot budget om 6,7 mnkr. Detta beror till största delen av ett större 
befolkningstal än budgeterat. 

Utfallet för kommunens styrtal till nämndsmålen vid delåret är 6 uppfyllda 
styrtal och 6 ej uppfyllda. Övriga 15 styrtal mäts ej vid delåret. A v de ej 
uppfyllda målen är antalet nöjda medarbetare ett område som kan utvecklas, 
även ett kommungemensamt sätt att mäta detta område är önskvärt. 

De kommunala bolagen visar totalt en årsprognos på 3,1 mnkr vilket är 2,6 
mnkr sämre än budgeterat. Det är två bolag som uppvisar negativa 
årsprognoser på grund avengångseffekter som drabbar år 2017. 

Totalt för kommunkoncemen (kommunen och de kommunala bolagen) 
innebär detta en prognos för årets resultat på 18,4 mnkr vilket innebär 5,3 
mnkr över budgeterat resultat. 
Verksamheternas budgetuppföljningar redovisas i kommunens 
uppföljnings/lednings-system Stratsys. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Ärendet ska återremitteras på grund av bristande underlag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska beslutas i dag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska beslutas idag. 

Omröstning krävs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder att ärendet ska beslutas 
idag och en nej-röst betyder att ärendet ska återremitteras. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

Med 6 ja-röster mot S-nej röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
avgöras idag (bil. 14 ). 

Då inga andra forslag foreligger finner ordfOrande att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Notering 
Kjell Sjölund, Catarina Davidsson, Ingvar Kärrsmyr, Anders Ståhl och Stefan 
Hallberg reserverar sig till fOrmån för Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienheten; Beslutsunderlag, 2017-09-04 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 114 Förslag till tidplan för sammanträdesdagar år 2018 

Dnr 220.2017 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar for år 2018 enligt upprättat forslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 
fOr år 2018 enligt upprättat fOrslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordfOrande Peter Lindroth (S) har upprättat ett forslag till 
sammanträdesdagar fOr år 2018 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott: 

Kommunfullmäktige Datum Tid 

Måndag 26/2 18:30 
Måndag 26/3 18:30 
Måndag 28/5 18:30 
Måndag 25/6 18:30 

Måndag 24/9 18:30 
Måndag 29/10 18:30 
Måndag 26/11 18:30 
Måndag 17/12 18:30 

Kommunstyrelsen Datum Tid Notering 

Tisdag 6/2 09:00 Inför KF 26/2 

Tisdag 13/3 09:00 Inför KF 26/3 

Onsdag 11/4 09:00 Avstämning 

Tisdag 15/5 09:00 Inför KF 28/5 

Tisdag 12/6 09:00 Inför KF 25/6 

Tisdag 11/9 09:00 Inför KF 24/9 

Tisdag 16/10 09:00 Inför KF 29/10 

Tisdag 13/11 09:00 Inför KF 26/11 

Tisdag 4/12 09:00 Inför KF 17/12 

I Kommunstyrelsens I Datum Tid Notering 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

AU 

Tisdag 
Måndag 
Tisdag 
Tisdag 
Tisdag-Onsdag 
Tisdag 
Tisdag 
Onsdag 
Tisdag 
Tisdag 
Tisdag 
Tisdag 

Tisdag 
Tisdag 
Tisdag 
Tisdag 
Tisdag 
Tisdag 
Tisdag 
Tisdag 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 148 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

16/1 13:00 AU + Chefsgrp 

22/1 13:00 Inför KF 26/2 

20/2 13:00 Mellan 

27/2 13:00 Inför KF 27/3 

20-21/3 Heldagar Bokslut 

27/3 13:00 Inför KS 11/4 

17/4 13:00 AU + Chefsgrp 

2/5 13:00 Inför KF 28/5 

22/5 13:00 Mellan 

29/5 13:00 Inför KF 25/6 

19/6 13:00 AU + Chefsgrp 

26/6 13:00 Mellan 

28/8 13:00 Inför KF 24/9 

18/9 13:00 AU + Chefsgrp 

2/10 13:00 För KF 29/10 

23/10 13:00 Mellan 

30/10 13:00 Inför KF 26/11 

20/11 13:00 Inför KF 17/12 

27/11 13:00 AU + Chefsgrp 

17/12 13:00 Mellan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 103,2017-08-29 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tidplan, 2017-07-03 
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KS § 115 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 149 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

Ekonomichef Anders Johansson och ekonom Jenny Sjöstrand informerar om 
Delårsrapport 2017 och Stratsys. 

NäringslivschefFredrik Tidholm informerar om aktuellt inom Karlsborgs 
Utveckling AB. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Karlsborgsbanan 

• PFAS 

KommunchefKjell-Ake Berglund informerar om: 

• Ny skola 

• Kostutredningen 

Utdragsbestyrkande 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-12 

KS § 116 Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamötena. 

Sida 150 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 151 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum : 2017-09-12 

KS § 117 Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamötena. 

Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2017-09-12 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 97 

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

Anna Bruzell (S) X 

Lina Davidsson (S) X 

Gun Svahn (S) X 

Johan Persson (M) X 

Torbjörn Colling (M) X 

Catarina Davidsson (C) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders S tåh1 (L) X 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) 

Jan Dah1qvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) 

Gunnar Ekfe1dt (S) 

E1in Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellb10m (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (SD) 

Summa ordinarie och ersättare 6 4 

U:/KANSLVLedamöter 2011-2014/votenngks2011-2014 

(fJ hlf 

Bilaga 10 

Avstår 

X 

1 



Bilaga 11 KS § 98 2017-09-12 

KARLSBORGS KOMMUN 

2017 -09- 13 
Onr 

Protokollsanteckning 

Enligt motionen framgår det tydligt att vi är för att alla som vill ha en full tjänst skall få det. 

Men om vi enbart konstruerar heltidstjänster utestänger vi vissa som vill ha en lägre 
tjänstgöringsgrad. 

Vi vill därför att alla ( både nya och nuvarande) medarbetare skall kunna påverka sin 
tjänstgöringsgrad. 

En sådan police gör att Karlsborgs kommun blir en medarbetarvänlig kommun. 

+~'t 
Ingvar Kärsmyr 

Kristdemokratema 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2017-09-12 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 102 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Lina Davidsson (S) X 

Gun Svahn (S) X 

Johan Persson (M) X 

Torbjörn Colling (M) X 

Catarina Davidsson (C) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders S tåhl (L) X 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy ~ohansson (S) 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (SD) X 

Summa ordinarie och ersättare 7 4 

U:/KANSLIILedamöter 2011-2014/voteringks2011-2014 

Bilaga 12 

Avstår 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2017-09-12 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 112 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Lina Davidsson (S) X 

Gun Svahn (S) X 

Johan Persson (M) X 

Torbjörn Colling (M) X 

Catarina Davidsson (C) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders Ståhl (L) X 

Conny Wimoth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (SD) X 

Summa ordinarie och ersättare 6 5 

U :/KANSLIILedamöter 20 11-20 14/voteringks20 11-20 14 

Bilaga 13 

Avstår 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2017-09-12 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 113 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Lina Davidsson (S) X 

Gun Svahn (S) X 

Johan Persson (M) X 

Torbjörn Colling (M) X 

Catarina Davidsson (C) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders Ståhl (L) X 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) 

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 14 

Avstår 


