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KSAU§ 41 Svar på medborgarförslag från Forsviks friskola 

Arbetsutskottets förslag 

Sida 53 

1. Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående medborgarförslag ska 
behandlas på kommande grundskoleråd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen därmed anses 
vara besvarade. 

Sammanfattning 
Forsviks Friskolas elevråd lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015-05-20 följande medborgarförslag: 

• Fler allmänna soptunnor i kommunen. 

• Låt barnen vara med och påverka innan beslut fattas. 

• Bygg en actionpark. 

• Bygg en cykelväg mellan Karlsborg och Forsvik. 

• Farthinder i Norra skogen, Hanken och utanför Forsviks Friskola. 

• Fritidsgård även för yngre elever. 

• Rensa sjöbotten i Hanken. 

• Rusta upp lekplatserna och låt barnen vara med och påverka när 
nya lekredskap köps in. 

• Säkrare gång- och cykelvägar i Undenäs. 

• Övergångsställen vid busshållplatserna där skolskjutsarna 
stannar. 

För våra grundskoleelever är Grundskolerådet ett naturligt forum för att lyfta 
olika frågeställningar och förslag. Grundskolerådet äger rum två gånger per år 
och där finns representanter från våra skolors elevråd, politiker, skolledning 
samt kommunens tjänstemän. 

Därför är det lämpligt att ovanstående förslag från elevrådet tas upp och 
formellt behandlas på vårens grundskoleråd. 

Besluts underlag 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-03-23-
F orsviks Friskolas elevråd, Medborgarförslag, 2015-06-12 

Utdrags bestyrkande 
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KSAU§ 42 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning med blommor 
och häckar i norra cirkulationsplatsen 

Dnr 248.2017 

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

Sammanfattning 
Sven-Erik Ferm har lämnat ett medborgarförslag om ett arrangemang av 
blommor och häckar i den norra cirkulationsplatsen. Förslagsställaren anser att 
en trädgårdsmästare som kan skapa en vacker och behaglig atmosfär skall 
anlitas. Han anser också att skötsel och tillsyn kan ligga på kommunens 
ansvar. 

Den norra cirkulationsplatsen ingår i v 49 där Trafikverket är väghållare och 
ansvarar för drift och underhåll. All utsmyckning måste därför genomföras i 
samverkan med Trafikverket och uppfylla deras krav på trafiksäkerhet. 

Att arbeta i ett vägområde där Trafikverket är väghållare är förknippat med 
stora säkerhetskrav och föreskrifter som gör att arbetet blir både tidskrävande 
och kostsamt. En förutsättning är därför att en utsmyckning utformas så att 
skötselnivån ej blir hög och att ansvaret för drift och underhåll även i 
framtiden ligger kvar hos Trafikverket. 

Ett arbete med att ta fram någon typ av plan för kommunens planteringar och 
liknande kommer att påbörjas inom kort. Att redan nu peka ut någon enskild 
plats och därmed föregripa den kommande planen anses inte rätt. Av det som 
har skrivits här ovan är dessutom bedömningen att man ska undvika att 
använda ytorna i en rondell för arrangemang som kräver tillsyn och skötsel 
eller i övrigt kan utgöra en fara. 

Besluts underlag 
SamhällsbyggnadschefHåkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Sven-Erik Ferm, Medborgarförslag 

I Utdragsbestyrkande 
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KSAU§ 43 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning föreställande 
Götiska valvet i norra cirkulationsplatsen 

Dnr 249.2017 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här har anförts, att 
avslå medborgarförslaget om utsmyckning som föreställer infarten till 
fästningen. 

Sammanfattning 
Benny Engholm har lämnat ett medborgarförslag om en utsmyckning vid 
norra rondellen i Karlsborg Förslagsställaren föreslår att utsmyckningen ska 
föreställa infarten till fästningen. 

Den norra cirkulationsplatsen ingår i v 49 där Trafikverket är väghållare och 
ansvarar för drift och underhåll. All utsmyckning måste därför genomföras i 
samverkan med Trafikverket och uppfylla deras krav på trafiksäkerhet. 

Att arbeta i ett vägområde där Trafikverket är väghållare är förknippat med 
stora säkerhetskrav och föreskrifter som gör att arbetet blir både tidskrävande 
och kostsamt. En förutsättning är därför att en utsmyckning utformas så att 
skötselnivån ej blir hög och att ansvaret för drift och underhåll även i 
framtiden ligger kvar hos Trafikverket. 

En sammanvägd bedömning innebär att kommunen inte anser det rimligt att 
arbeta vidare med medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
SamhällsbyggnadschefHåkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Benny Engholm, Medborgarförslag 

I Utdragsbestyrkande 
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KSAU§ 44 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning föreställande 
en optisk telegraf i norra cirkulationsplatsen 

Dnr 251.2017 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här har anförts, att 
avslå medborgarförslaget om uppförande av en optisk telegraf. 

Sammanfattning 
Rolf K vicklund har lämnat ett medborgarförslag om att resa en optisk telegraf 
i den norra cirkulationsplatsen. Förslagsställaren har lämnat samma 
medborgarförslag en gång tidigare. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt 
sammanträde i maj 2016 att avslå förslaget. Som motiv för beslutet den 
gången angavs att det redan fanns beslut om utsmyckning för både södra och 
norra rondellerna. 

Eftersom den tänkta utsmyckningen av norra rondellen inte längre är aktuell 
återkommer samma förslag nu igen. 

Den norra cirkulationsplatsen ingår i v 49 där Trafikverket är väghållare och 
ansvarar för drift och underhåll. All utsmyckning måste därför genomföras i 
samverkan med Trafikverket och uppfylla deras krav på trafiksäkerhet. 

Att arbeta i ett vägområde där Trafikverket är väghållare är förknippat med 
stora säkerhetskrav och föreskrifter som gör att arbetet blir både tidskrävande 
och kostsamt. En förutsättning är därför att en utsmyckning utformas så att 
skötselnivån ej blir hög och att ansvaret för drift och underhåll även i 
framtiden ligger kvar hos Trafikverket. 

Efter att ha prövat den tidigare tänkta utsmyckningen har kommunen insett att 
möjligheten att ställa upp någon form av fast utsmyckning i en rondell är i det 
närmaste obefintlig. Kommunen bedömer nu att det inte är det rimligt att 
arbeta vidare med medborgarförslaget. 

Besluts underlag 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Rolf K vicklund, Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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KSAU§ 45 Svar på medborgarförslag om konstutställning 

Dnr 108.2018 

Arbetsutskottets förslag 

Sida 57 

Kommunfullmäktige att beslutar, med hänvisning till vad som här anförs, att 
medborgarförslaget om konstutställning anses besvarat. 

Sammanfattning 
Rolf K vicklund har lämnat ett medborgarförslag gällande konstutställning för 
Karlsborgs kommuninvånare. 

Han föreslår att utställningen skall riktas mot icke professionella konstnärer 
och hantverkare som är verksamma i kommunen. Förslagsställaren föreslår att 
kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar denna utställning. 

Kultur- och fritidschefen bedömer att detta skulle kunna vara ett möjligt 
evenemang, till exempel i samband med Fästningens 200-års jubileum. 

Besluts underlag 
Kultur- och fri tidschef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2018-03-14 
RolfKvicklund, Medborgarförslag, 2017-12-22 

Utdragsbestyrkande 
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KSAU§ 46 Svar på medborgarförslag angående hundrastgård i 
Mölltorp 

Dnr 250.2017 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om en 
hundrastgård i Mölltorp. 

Sammanfattning 
Ett förslag om att anlägga en hundrastgård i Mölltorp har inkommit till 
kommunfullmäktige. 

Kostnaderna för anläggande uppgår till ca 60 000 kr. Ett 120 m långt villa 
stängsel med höjden 120 cm som kostar ca 54 000 kr. Samt hundlatrin och 
soffa/rastbord som kostar ca 6 000 kr måste anskaffas. 

Den årliga skötseln för gräsklippning, städning och tömning av hundlatrin 
beräknas till ca 10 000 kr. 

Anläggning och skötsel ryms ej inom budgeten för gata-/parkenheten. 

Om en ideell förening är beredd att ansvara för anläggande, drift och underhåll 
kan kommunal mark anvisas till detta. 

Besluts underlag 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-19 
Miriam Eickhoff, Medborgarförslag, 2017-08-21 

Utdragsbestyrkande 
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KSAU§ 47 Tillfällig arkivlokal för Karlsborgs kommuns kommunarkiv 

Dnr 125.2018 

Arbetsutskottets förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar upphäva avtalet med JCW Arkivkonsult 

avseende förvaring, vård och tillgängliggörande från och med 2018-
09-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna flytt och placering av 
Karlsborgs kommuns kommunarkiv till Strandskolans gymnastiksals 
skyddsrum, i avvaktan på flytt till ny, arkivgodkänd, lokal. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den tillfälliga placeringen av 
kommunarkivet gäller i max tre år. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att upprustning och utrustning av den 
tillfälliga arkivlokalen finansieras genom budgeterade medel för hyra 
och arkivskötsel. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-24, §60, att anta JCW Arkivkonsults 
offert gällande förvaring, vård och tillgängliggörande mm. Avtalet medförde 
en flytt av hela Karlsborgs kommuns kommunarkiv till godkända arkivlokaler 
i Mariestad. 

JCW Arkivkonsult har meddelat att hans hyresavtal har sagts upp av 
hyresvärden med sista utflyttningsdatum 2018-08-31. Fastigheten har nyligen 
bytt ägare och de planerar att bedriva annan verksamhet i byggnaden. 
Kommunen och JCW Arkivkonsult har sinsemellan tre månaders 
uppsägningstid. 

Fastighetsenheten och kommunarkivarien har försökt att hitta en lämplig, 
tillfällig, arkivlokal i Karlsborgs kommun som får plats med 
arkivhandlingama. Strandskolans gymnastik och matsalsbyggnad har ett 
skyddsrum i källaren som är tillräckligt stort. Byggnaden har nyligen dränerats 
och visar nu inga tecken på fukt i tänkta utrymmen. Dammsäkring av väggar 
och golv, uppsättning av hyllor samt åtgärder för att förbättra miljön gör att 
detta utrymme kan fungera en kortare tid som arkivlokal. Dock får inte alla 
handlingar plats att ställas upp i hyllor, utan det mesta måste vara nedpackade 
i lådor. Arkivariens arbetsmiljö behöver anpassas för att kunna hantera 
leveranser av nya handlingar, frågor från allmänheten samt kommunens 
verksamheter. 

Av arkivlagen framgår att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv 
genom att bl.a. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig 
åtkomst. Av RA-FS 2013:4 som innehåller tekniska krav för arkivlokaler, 
framgår att handlingar som tillhör myndighetens arkiv ska förvaras i 

Utdrags bestyrkande 
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arkivlokal som ger skydd mot vatten och skadlig fukt, brand, brandgas och 
skadlig upphettning, skadlig klimat- och miljöpåverkan, samt skadegörelse, 
tillgrepp och obehörig åtkomst. Dessa krav når lokalen inte upp till, därför är 
det viktigt att poängtera att detta är en tillfällig lösning. 

Beslutsunderlag 
Arkivarie Elisabeth Bäckström, Tjänsteskrivelse, 2018-03-08 
Kommunfullmäktige, Beslut§ 60, 2002-06-24 
Lorenzons Fastigheter, Uppsägning av hyreskontrakt, 2018-02-20 

I Utdrag,;bestyrkande 
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KSAU§ 48 Budgetprocessen 2019 

Dnr 122.2018 

Arbetsutskottets förslag 

Sida 61 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till tidplan för 
Budgetprocessen 2019. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommuns budgetprocess innebär att en ordförandeberedning 
lämnar förslag till budgetramar för nämnderna som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige vid oktobersammanträdet. 

Kommunfullmäktige i oktober beslutar även om skattesats, finansiering, 
investeringar samt den övergripande delen i budget- och verksamhetsplanen 
där kommunens styrkort ingår. 

Utifrån dessa ramar får sedan förvaltningarna arbeta fram nämndernas 
detaljbudget samt nämndens budget- och verksamhetsplan med styrkort. Dessa 
beslutas av respektive nämnd senast decembermötet. 

Nämndernas budget- och verksamhetsplaner lämnas därefter in till 
ekonomienheten för att sammanfogas till en gemensam budget- och 
verksamhetsplan för hela kommunen. 

Tidplan för Budget 2019: 

• Mars Riktlinjer/direktiv av olika uppräkningsfaktorer 2019 
(utskick av ekonomienheten till förvaltningarna) 

• 22 maj Budgetavstämning aktuellt läge (ksau + ekonomichef och 
kommunchef) 

• 25 juni Kommunfullmäktige ägardirektiv AB Vaberget, (ev. 
revideringar perspektiv och kommunfullmäktiges mål) 

• 31 augusti Budgetinformation för oppositionen 

• 6 september Ordförandeberedning: förslag till 
kommunfullmäktige 

• 29 oktober Kommunfullmäktige beslut: ramar, skattesats, 
resultatmål, finansiering, investeringar, samt övergripande 
budget- och verksamhetsplan. 

• vecka 50- 51 Nämnder/kommunstyrelsen beslut: detaljbudget, 
nämndens budget- och verksamhetsplan samt styrkort. 

Besluts underlag 
Ekonomienheten, Tidplan Budget 

I Utdragsbestyrlrande 
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KSAU§ 49 Bidragsansökan Allsångsföreningen 2018 

Dnr 120.2018 

Arbetsutskottets förslag 
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1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Karlsborgs Allsångsförening 125 000 
kr i bidrag år 2018. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att medel anslås ur kommunstyrelsens . 
förfogandeanslag för år 2018. 

Sammanfattning 
Allsångsföreningen har i ansökan om evenemangsbidrag ansökt om ett bidrag 
på 125 000 kr för sommarens Allsång vid kanalen. 

Besluts underlag 
Karlsborgs Allsångsförening, Ansökan, 2018-03-14 

I Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-03-27 

KSAU§ 50 Nya motioner 

Arbetsutskottets beslut 
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1. Arbetsutskottet beslutar att motionen om Kompletterande utredning 
vattenintag lämnas till samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson för 
beredning. 

2. Arbetsutskottet beslutar att motionen om Översyn av den politiska 
organisationen 2023-2026 lämnas till kommunstyrelsens ordförande 
Peter Lindroth (S) för beredning. 

3. Arbetsutskottet beslutar att underlag till motionerna om ska vara 
kansliet tillhanda senast 2018-08-13 . 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-26 inkom följande motioner: 

Stefan Hallberg (SD): 

• Kompletterande utredning vattenintag 

Torbjörn Colling (M): 

• Översyn av den politiska organisationen 2023-2026 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Besluts underlag 
Stefan Hallberg, Motion, 2018-02-20 
Torbjörn Colling, Motion, 2018-03-23 

Beslutet ska sändas till 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroht 

Utdrags bestyrkande 
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KSAU§ 51 Personalfrågor 

Sida 64 

Kommunchef Kjell-Åke Berglund informerar om aktuella personalfrågor. 

I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-03-27 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Projekt Ung Arena 9:0 

Sida 65 

• Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol 2018 

• Utredning om eventuell sammanslagning av 
Samordningsförbunden 

Kommunchef Kjell-Åke Berglund informerar om: 

• GDPR 

• Byggnation i Granvik 

Oppositionsrådet Catarina Davidsson (C) frågar om: 

• Nationaldagen-demokratitorg 

• Lift vid vattnet 

• Skrivelse om ny skola på Heden 

I Utdragsbestyrkande 




