
KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och t id 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdesdatum: 20 18-05-29 
Paragrafer nr 72-89 

Kommunhuset, tisdagen den 29 maj 2018, kl. 13.00-15.00 

Peter Lindroth 
Anna Bruzell 
Torbjörn Colling 
Catarina Davidsson 
Kjell Sjölund 

Kjell-Åke Berglund, kommunchef 
Eva Hoving Eklund, sekreterare 

(S) 
(S) 
(M) 
(C) 
(C) 

Ola Johansson, säkerhetssamordnare, § 88 

Catarina Davidsson (C) 

~::: onjf;;:2?_•;;,_////t# 
Eva Hoving Eklund "{!I-!---
/,}~ // -"----- . 

--~/~ ----------------------------------------· 
Pe . roth (S)1 /J /\ 

--- --- --- -- ____ lf_J{f!f/_~ -------~-------------------· 
Catarina Davidsson (C) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sida 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

2018-05-29 

2018-05-30 Datum for anslags n~d; 7 de 2018-06-21 

fttninä,: ;~;~ _ .. . . 
Underskrift 

Utdragsbestyrkande 

88 



J usterandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sida 89 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

Innehållsförteckning 

KSAU § 72 

KSAU§ 73 

KSAU § 74 

KSAU § 75 

KSAU § 76 

KSAU § 77 

KSAU § 78 

KSAU § 79 

KSAU § 80 

KSAU § 81 

KSAU § 82 

KSAU § 83 

KSAU § 84 

KSAU § 85 

KSAU § 86 

KSAU § 87 

KSAU § 88 

Godkännande av dagordning .... ........................................................ 90 

Årsredovisning kommunala bolagen 2017 ........................................ 91 

Svar på motion om intagsledning ... ............................................ ....... 92 

Svar på motion om Kompletterande utredning vattenintag .. .... ........ . 93 

Årsredovisning Miljösamverkan Östra Skaraborg 2017 .................... 94 

Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2017 ..... ............. ...... ........... ..... 95 

Revidering av Riktlinjer för styrdokument ................... ........... ........... 96 

Revidering av samverkansavtal för gemensam 
kollektivtrafiknämnd ....................................................... .... .... ............ 97 

Revidering av reglemente för gemensam 
kollektivtrafiknämnd ........................................................................... 98 

Avsiktsförklaring om samverkan om arkiv mellan Karlsborg, 
Tibro och Hjo kommun ...................................................................... 99 

Uppdrag avseende lokalvård .......................................................... 100 

Gemensamt tematiskt tillägg till översiktsplanen inom Göta 
kanal kommunerna ..... ..................................................................... 101 

Detaljplan för Gräshult 14:3 med flera ............................................ 102 

Nya motioner ................................................................................... 103 

Nya medborgarförslag ..................................................................... 105 

Personalfrågor ............................................................................... .. 106 

Information ...................................................................................... 107 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

KSAU § 72 Godkännande av dagordning 

Sida 90 

Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att ärendet om 
Remissvar - Ansökan om tillstånd för Karlsborgs flygplats i Karlsborgs 
kommun, läggs till dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 20 I 8-05-29 

KSAU§ 73 Årsredovisning kommunala bolagen 2017 

Dnr 193.2018 

Arbetsutskottets förslag 
1. Kommunfullmäktige tar del av upprättad årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2017 för AB Vaberget. 

2. Kommunfullmäktige tar del av upprättad årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2017 för AB Karlsborgsbostäder. 

3. Kommunfullmäktige tar del av upprättad årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2017 för Karlsborgs Energi AB. 

4. Kommunfullmäktige tar del av upprättad årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 201 7 för Karlsborgs Värme AB. 

Sida 91 

5. Kommunfullmäktige tar del av upprättad årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2017 för Karlsborgs Energi Försäljning AB. 

6. Kommunfullmäktige tar del av upprättad årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2017 för Karlsborgs Turism AB. 

Sammanfattning 
AB Vaberget, AB Karlsborgsbostäder, Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs 
Värme AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB och Karlsborgs Turism AB har 
till kommunfullmäktige överlämnat sina årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2016. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisningar bolagen 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

KSAU § 74 Svar på motion om intagsledning 

Dnr 90.2018 

Arbetsutskottets förslag 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Sida 92 

Motionären föreslår att För att säkerställa en bra kvalitet på det råvatten som 
tas från Vättern bör placeringen av, och längden på, intagsledningen till 
Karlsborgs vattenverk ändras. Befintlig intagsledning är cirka 1000 m och är 
förlagd så att intaget är placerat nära farleden in till Göta Kanal. En ny 
intagsledning bör vara längre och förläggas så att intaget placeras längre från 
farleden och på ett större djup än det befintliga. 

Nuvarande ·intagsledning ligger ca.1200 m ut i Vättern på ca.8 m djup. Denna 
intagsledning ligger i Karlsborgsviken och påverkas av vattenflödet som 
kommer från sjöarna Viken och Bottensjön. Då intagsdjupet endast är 7 m så 
är vattenkvaliteten inte helt stabil, utan påverkas av nederbörd och blåsigt 
väder. 

För att få en jämnare kvalitet på råvattnet och minimera påverkan från 
nederbörd och kraftiga vågbildningar bör ett nytt vattenintag komma ner på 25 
m djup. 

Detta är enligt samhällsbyggnadschefens- och va-chefens utredning möjligt. 
Mer fakta kring tänkt placering och beräknade kostnader finns att läsa i den 
bifogade utredningen. 

Besluts underlag 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-05-23 
SamhällsbyggnadschefHåkan Karlsson och VA-chef Mikael Jonsson, 
Tjänsteskrivelse, 2018-05-18 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 201 8-05-29 

Sida 93 

KSAU § 75 Svar på motion om Kompletterande utredning vattenintag 

Dnr 129.2018 

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

Sammanfattning 
Motionären föreslår att denna föreslagna utredning gällande vattenintag 
kompletteras med ett alternativ gällande rörledningen från Vanäs 
ammunitionsfabrik. 

På Vanäs udde finns idag en intagsledning till Nammo Vanäsverken AB för 
processvatten. 

Denna intagsledning ligger ej på sådant djup eller är placerad så att de krav 
som Karlsborgs kommun har på sitt råvatten kan uppfyllas. 
För mer fakta i ärendet hänvisas till Samhällsbyggnadschefens- och Va
chefens utredning gällande ny intagsledning. 

Besluts underlag 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-05-23 
SamhällsbyggnadschefHåkan Karlsson och VA-chef Mikael Jonsson, 
Tjänsteskrivelse, 2018-05-18 
Stefan Hallberg, Motion 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

Sida 94 

KSAU § 76 Årsredovisning Miljösamverkan Östra Skaraborg 2017 

Dnr 117.2018 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2017. 

Sammanfattning 
Miljönämnden har upprättat en verksamhetsberättelse för sin verksamhet 
under år 2017 utifrån sitt uppdrag som tillsynsmyndighet. 
Verksamhetsberättelsen ingår som en del i direktionens årsredovisning för 
2017. 

Kommunalförbundets resultat uppgår till 2 643 tkr. Eget kapital uppgår till 
6 643 tkr. Eget kapital överstigande 4 mkr återbetalas till 
medlemskommunema utifrån deras andelar 2017. Det betyder att 2 643 tkr 
kommer att återbetalas under 2018. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

KSAU § 77 Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2017 

Dnr 186.2018 

Arbetsutskottets förslag 

Sida 95 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för 
år 2017. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättnings 
förmedling i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning och översättning 
till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och 
distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text. 

Besluts underlag 
Tolkförmedling Väst, Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

KSAU § 78 Revidering av Riktlinjer för styrdokument 

Dnr 202.2018 

Arbetsutskottets förslag 

Sida 96 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till 
Riktlinjer för styrdokument i Karlsborgs kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att revidera 
nu gällande styrdokument så att de följer riktlinjerna. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att delegera åt kommunchef Kjell-Åke 
Berglund att ta fram en förstasida till riktlinjerna. 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp bestående av deltagare ur kommunens informations- och 
nämndadministrationsgrupp har arbetat fram ett förslag till revidering av 
Riktlinjer för styrdokument. 

Förslaget har varit ute på remiss hos kommunchefens ledningsgrupp som inte 
hade något att erinra. 

De viktigaste förändringarna är: 

• En tydligare struktur. 

• En förenklad och nedkortad text. 

• Sammanfattningsrutor för att förtydliga beslutsnivåerna samt de olika 
dokumenttyperna. 

Beslutsunderlag 
Kansliet, Reviderat styrdokument 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

KSAU § 79 Revidering av samverkansavtal för gemensam 
kollektivtrafiknämnd 

Dnr 168.2018 

Arbetsutskottets förslag 

Sida 97 

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till reviderat samverkansavtal för 
kollektivtrafiknämnden. 

Sammanfattning 
1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft och med anledning av 
lagändringen behöver en revidering göras av texten i kollektivtrafiknämndens 
samverkansavtal vad gäller gemensam nämnd som ersatts 3 kap 9 § 
kommunallagen samt § 2 om Verksamhetsstyrning och budget och i 
reglementet vad gäller § 6 om samråd och rapporteringsskyldighet. 

Den tidigare texten "Enligt 8 kap 4 § kommunallagen" har i förslaget till 
reviderat samverkansavtal och reglemente ersatts av " Enligt 9 kap 26 § 
kommunallagen" . 

Besluts underlag 
Kollektivtrafiknämnden, Beslut, 2018-04-24 
Kollektivtrafikkontoret, Reviderat avtal 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sam manträdesdatu m: 20 18-05-29 

KSAU § 80 Revidering av reglemente för gemensam 
kollektivtrafiknämnd 

Dnr 168.201 8 

Arbetsutskottets förslag 

Sida 98 

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till reviderat reglemente för 
kollektivtrafiknämnden. 

Sammanfattning 
Från och med den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PuL) av 
dataskyddsförordningen (GDPR). Denna förordning gäller då som lag i alla 
EU :s medlemsländer och reglerar hur bland annat myndigheter får behandla 
personuppgifter. Därtill kommer kompletterande svensk lagstiftning att 
införas, bland annat i form av en dataskyddslag. 

Med anledning av lagändringen behöver en revidering göras av texten i 
kollektivtrafiknämndens reglemente vad gäller § 4 om personuppgiftsansvar. 

Den tidigare texten "personuppgiftslagen (PUL)" har i förslaget till reviderat 
reglemente ersatts av "gällande lagstiftning för dataskydd och behandling av 
personuppgifter", samt har det yttersta ansvaret för all behandling av 
personuppgifter inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utse 
dataskyddsombud. 

Besluts underlag 
Kollektivtrafiknämnden, Beslut, 2018-04-24 
Kollektivtrafikkontoret, Reviderat reglemente 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

Sida 99 

KSAU § 81 Avsiktsförklaring om samverkan om arkiv mellan 
Karlsborg, Tibro och Hjo kommun 

Dnr 192.2018 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att samverka med Hjo och Tibro kommun om att 
uppföra ett gemensamt arkiv i Karlsborg. 

Sammanfattning 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner samverkar idag om gemensam 
arkivarietjänst. Alla tre kommuner saknar idag ändamålsenliga och godkända 
arkivlokaler. 

Karlsborgs kommun har på uppdrag av kommuncheferna i Hjo, Tibro och 
Karlsborgs kommuner utrett förutsättningarna för en nybyggnation av arkiv i 
Karlsborg. Arkivet ska även inrymma kontor, mottagningsrum, teknikrum 
samt personalrum. 

Karlsborgs kommun har fört diskussioner med Wennergren Byggnads AB om 
att de ska uppföra en byggnad på sin fastighet Alen 3 i Karlsborg som ägs och 
förvaltas av Wennergren Byggnads AB. Byggnaden ska innefatta arkivlokaler 
på bottenplanet samt två plan med mindre lägenheter. 

Arkivlokalerna förhyrs av Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. 

Ett första utkast till arkivlokalernas utformning har tagits fram i samråd mellan 
Wennergren Byggnads AB och Karlsborgs kommun. I arbetet har 
kommunarkivarien Elisabeth Bäckström varit delaktig. 

Arkivlokalernas totala yta uppgår till ca 315 m2
• Produktionskostnaden 

beräknas till 27 500 kr/m2
• Med en hyrestid på 30 år (en längre hyrestid 

innebär en lägre hyreskostnad) beräknas årshyran för arkivlokalerna uppgå till 
625 000 kr/år (ca 208 000 kr per kommun och år). 

Besluts underlag 
Samhällsbyggandschef Håkan Karlsson och arkivarie Elisabeth Bäckström, 
Tjänsteskrivelse och avsiktsförklaring, 2018-05-21 

Utd1agsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

KSAU § 82 Uppdrag avseende lokalvård 

Dnr 11.2018 

Arbetsutskottets förslag 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Sida 100 

Sedan 1 januari 2010 är lokalvården i Karlsborgs kommun utlagd på en extern 
entreprenör. Nuvarande avtal med Förenade Service löper ut den 31 januari 
2019. Avtalet går därefter inte att förlänga ytterligare. Karlsborgs kommun har 
då två alternativ, att genomföra en ny upphandlingsprocess eller att återta 
lokalvården i egen regi. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28 fattade fullmäktige beslut 
om att lokalvården från och med 2019-02-01 skall bedrivas i egen regi/genom 
upphandling av extern entreprenör. Kommunfullmäktige beslutade även att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra beslutet. 

Besluts underlag 
Kommunfullmäktige, Beslut§ 88, 2018-05-28 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-23 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Utredning, 2018-05-07 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

Sida 101 

KSAU § 83 Gemensamt tematiskt tillägg till översiktsplanen inom Göta 
kanal kommunerna 

Dnr 191.2018 

Arbetsutskottets förslag 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att ett 

samverkansavtal avseende gemensamt tematiskt tillägg till 
översiktsplanen inom Göta kanalkommunerna tecknas. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ett slutligt besked avseende Karlsborgs 
kommuns medverkan i det gemensamma arbetet kan ges först efter att 
de ekonomiska förutsättningarna för medverkan har klarlagts. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att påpeka vikten av att tematiskt tillägg till 
översiktsplanen samordnas med det arbete kring turismutveckling som 
nu påbörjas inom Strukturbild Skaraborg. 

Sammanfattning 
Mariestads kommun har inkommit med en skrivelse avseende gemensamt 
tematiskt tillägg till översiktsplanen inom Göta kanalkommunerna Mariestad, 
Töreboda och Karlsborg. 

Som ett första steg önskar Mariestads kommun ett politiskt ställningstagande 
från kommunerna Töreboda och Karlsborg. Vid ett positivt besked från 
samtliga kommuner önskar Mariestad att et samverkansavtal mellan 
kommunerna tecknas under våren 2018. 

Samverkansavtal ska reglera samarbetsformerna och fördelningen av 
kostnaderna för det tematiska tillägget till översiktsplanen mellan berörda 
kommuner. 

Framtagandet av ett tematiskt tillägg kommer komplettera kommunernas 
befintliga översiktsplaner med mer detaljerade och konkreta ställningstagen 
vad gäller markanvändning och utvecklingsprinciper inom ett mindre 
geografiskt avgränsat område. Då det tematiska tillägget geografiskt berör tre 
kommuner kommer varje kommun enskilt att behöva anta dokumentet i 
respektive kommunfullmäktige. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-24 
Kommunstyrelsen Mariestad, Beslut, 2018-05-14 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 20 18-05-29 

KSAU § 84 Detaljplan för Gräshult 14:3 med flera 

Dnr 187.2018 

Arbetsutskottets beslut 

Sida 102 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till 
detaljplan för Gräshult 14:3 med flera. 

Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra utbyggnad av befintlig industri, 
erbjuda tomter för verksamheter och komplettera befintligt villaområde med 
några nya villatomter. Del av Kapellsvägen ersätts med ny sträckning och 
Ängsvägen byggs ut mellan Sjöviksvägen och Kapellsvägen. 

Detaljplanen följer kommunens översiktliga planering. Den befintliga 
åkermarken kommer att tas i anspråk för villatomter, industri/handel/kontor 
och grönområden. Grönområdena ska delvis utgöra skyddsområde mellan 
industri och bostäder. 

Beslutsunderlag 
Plan- och byggenheten, Samråd, 2018-05-15 

Beslutet ska sändas till 
Plan- och byggenheten 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

Sida 103 

KSAU § 85 Remissvar - Ansökan om tillstånd för Karlsborgs flygplats i 
Karlsborgs kommun 

Dnr 190.2018 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna upprättat förslag till 
remissvar avseende Karlsborgs flygplats (bil. I). 

Sammanfattning 
Försvarsmaktens olika verksamheter i Karlsborgs kommun gör dem till den 
sammantaget klart största arbetsgivaren i kommunen. Tillgång till Karlsborgs 
flygplats är en viktig, i praktiken närmast avgörande förutsättning för deras 
verksamhet. Kommunen är positiv till de stora satsningar som är planerade att 
genomföras på och invid Karlsborgs flygplats. 

Kommunen vill samtidigt understryka vikten av att Försvarsmaktens 
verksamheter tar största möjliga hänsyn till miljön, så även när det gäller 
flygplatsen. Att så långt möjligt är undvika flygning på kvälls- och nattetid, att 
planera in- och utflygningsriktningar är några faktorer som kommunen särskilt 
vill understryka. 

Karlsborgs kommun och Försvarsmakten är beroende av varandra. Det innebär 
att stor hänsyn till varandra måste tas och att man respekterar varandra. Vår 
gemensamma inriktning måste vara att så långt som möjligt skapa 
förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna utveckla våra verksamheter 
och stimulera vår kommuns utveckling. 

En utökning av flygverksamheten från cirka 2 000 till drygt 10 000 
flygrörelser kommer att innebära en påverkan av ett större geografiskt område 
än för närvarande. Viktigt för Karlsborgs kommun är att möjligheterna att 
utveckla kommunen som boendeort och besöksmål inte påverkas så negativt 
att en fortsatt utveckling av kommunen omöjliggörs. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth och kommunchef Kjell-Åke 
Berglund, Remissvar, 2018-05-28 

Beslutet ska sändas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

KSAU § 86 Nya motioner 

Arbetsutskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 104 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatu m: 2018-05-29 

1. Arbetsutskottet beslutar att motionen om fastighetsskötsel lämnas till 
kommunchef Kjell-Åke Berglund för beredning. 

2. Arbetsutskottet beslutar att motionen om skötselplan för Granviks 
naturreservat lämnas till samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson för 
beredning. 

3. Arbetsutskottet beslutar att motionen om utvärdering av Vision 2020 
och att arbetet med Vision 2030 påbörjas lämnas till 
kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) för beredning. 

4. Arbetsutskottet beslutar att underlag till motionerna om ska vara 
kansliet tillhanda senast 2018-10-15. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28 inkom följande motioner: 

Kjell Sjölund (C): 

• Fastighetsskötsel 

Mats Mellblom (C): 

• Skötselplan för Granviks naturreservat 

Catarina Davidsson (C): 

• Utvärdering av Vision 2020 och att påbörja arbetet med Vision 2030 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Besluts underlag 
Kjell Sjölund, Motion, 2018-05-22 
Mats Mellblom, Motion, 2018-05-23 
Catarina Davidsson, Motion, 2018-05-22 

Beslutet ska sändas till 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

KSAU § 87 Nya medborgarförslag 

Arbetsutskottets beslut 

Sida 105 

1. Arbetsutskottet beslutar att medborgarförslaget om Kommunalt 
medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet lämnas till 
Peter Lindroth för beredning. 

2. Arbetsutskottet beslutar att medborgarförslaget om att Konstverk i 
södra rondellen föreställande Götiska valvet lämnas till 
samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson för beredning. 

3. Arbetsutskottet beslutar att medborgarförslaget om Inköp av mark till 
bostäder överlämnas till samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson för 
beredning. 

4. Arbetsutskottet beslutar att medborgarförslaget om Upprustning av 
promenadslingan på Kanalholmen lämnas till samhällsbyggnadschef 
Håkan Karlsson. 

5. Arbetsutskottet beslutar att underlag till medborgarförslagen ska vara 
kansliet tillhanda senast 2018-10-15. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28 inkom följande 
medborgarförslag: 

Margareta Hildingsdotter: 

• Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet 

Benny Engholm: 

• Konstverk i södra rondellen föreställande Götiska valvet 

Benny Engholm: 

• Inköp av mark till bostäder 

Björn Thorsell: 

• Upprustning av promenadslingan på Kanalholmen 

Besluts underlag 
Margareta Hildingsdotter, Medborgarförslag, 2018-05-09 
Benny Engholm, Medborgarförslag, 201 8-04-20 
Björn Thorsell, Medborgarförslag, 201 8-04-20 

Beslutet ska sändas till 
Peter Lindroth 
Håkan Karlsson 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-05-29 

KSAU § 88 Personalfrågor 

Sida 106 

Kommunchef Kjell-Åke Berglund och kommunstyrelsens ordförande Peter 
Lindroth informerar om aktuella personalfrågor. 

Utdragsbestyrkande 



J usterandes sign 

LIN t0 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

KSAU § 89 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 20 18-05-29 

Säkerhetssamordnare Ola Johansson informerar om Totalförsvaret. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om Remissvar -
Ansökan om tillstånd för Karlsborgs flygplats. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga 1 KSAU § 85 2018-05-29 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2018-05-28 

Diarienummer 
190.2018 

Remissvar - Ansökan om tillstånd för Karlsborgs flygplats i 
Karlsborgs kommun, dnr 551-359-2017. 

1 (2) 

Försvarsmaktens olika verksamheter i Karlsborgs kommun gör dem till den sammantaget 
klart största arbetsgivaren i kommunen .. Tillgång till Karlsborgs flygplats är en viktig, i 
praktiken närmast avgörande förutsättning för deras verksamhet. Kommunen är positiv till 
de stora satsningar som är planerade att genomföras på och invid Karlsborgs flygplats. 

Kommunen vill samtidigt understryka vikten av att Försvarsmaktens verksamheter tar 
största möjliga hänsyn till miljön, så även när det gäller flygplatsen. Att så långt möjligt är 
undvika flygning på kvälls- och nattetid, att planera in- och utflygningsriktningar är några 
faktorer som kommunen särskilt vill understryka. 

Karlsborgs kommun och Försvarsmakten är beroende av varandra. Det innebär att stor 
hänsyn till varandra måste tas och att man respekterar varandra. Vår gemensamma 
inriktning måste vara att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att vi tillsammans 
ska kunna utveckla våra verksamheter och stimulera vår kommuns utveckling. 

En utökning av flygverksamheten från cirka 2 000 till drygt l 0 000 flygrörelser kommer att 
innebära en påverkan av ett större geografiskt område än för närvarande. Viktigt för 
Karlsborgs kommun är möjligheterna att utveckla kommunen som boendeort och att 
besöksmål inte påverkas så negativt att en fortsatt utveckling av kommunen omöjliggörs. 

Karlsborgs kommun har under de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling och 
behovet av nybyggnation av bostäder bedöms som stort de kommande åren. Även den 
kommunala servicen till kommuninnevånarna behöver byggas ut. Beslut om att uppföra en 
ny F-6 skola är fattat och en utredning om förutsättningarna för en ny högstadieskola ska 
påbörjas. Behov av fler platser inom såväl barnomsorgen som äldrevården finns under de 

kommande åren. 

Karlsborgs kommun ser positivt på att skapa samverkansformer med Försvarsmakten kring 
den fysiska planeringen och utvecklingen av hela Karlsborgs kommun. En fortsatt positiv 
utveckling av vår kommun främjar även Försvarsmakten och dess anställda! 

Karls bo rg• komm un 

Storgatan 16, 54(, 82 Karlsborg 

0505- 170 IXJ, kommun@karlsborg.sc 

www.karlsborg.sc 
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TJÄNSTESKRIVE LSE 2(2) 
I )aturn Diarn:numm~r 
2018-05-28 190.2018 

Förekomsten av PF AS oroar många invånare i Karlsborgs kommun. Vi har i ett tidigare 
yttrande understrukit vikten av den framtida hanteringen och övervakningen av eventuell 
spridning av PF AS till närliggande fastigheter och vattendrag. Statens olika myndigheter 
och verk har ett stort ansvar för vår miljö, både nu och i framtiden. Det ansvaret gäller 
samtliga miljöpåverkande faktorer. 

Karlsborgs kommun ingår i Miljösamverkan Östra Skaraborg och ansluter sig i övrigt till 
Miljönämnden i Östra Skaraborgs remissvar. 

9-A.-~ 
Peter Lindroth 
Kommunstyrelsens ordförande 

Karls bo rgs kommun 

Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 

0.505- 170 00. kommun@karlsborg.sc 

www .karl~Uorg.:-c 

~17 ~ 
Kjell-Åke Berglund 
Kommunchef 


