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Ett antal "gammelguider" vid Karlsborgs Turism AB har under våren 20 12 träffats vid ett 
antal t ill fallen och det har då framko mmit missnöje med verksamheten. Vi har framfört våra 
synpunkter till Karlsborgs Turism AB utan att få tillfredställande svar. Därför ställ er vi som 
guider och kommunmedlemmar följande frågor till kommunfullmäktige_ 

I Vilka avta l har Karlsborgs Turism AB tecknat med privatpersoner och företag? 

2 Finns det någon koppling mellan företaget Fästningsboden AB och Service och Produktion 
Scand inavia AB? 

3 Fanns det lotteritill stånd och var den utlottade guldtackan budgeterad i 20 lO-års 
ekonomiplan? 

4 På vi lka grunder tecknades pensionsavtalet mellan Fästn ingsbolaget och dess dåvarande 
VD, och hur kunde avtalet vara okänt för revisorer och förtroendevalda? 

Med vän lig häl sning 

;:6/~ /t:d4/ 
Rol~vick lllnd 

-?-;\~" -
P-O Nygren 
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Svar på de frågor som ett antal "gammelguider" ställt till kommunfullmäktige 

Fråga l. Vilka avtal har Karlsborgs Turism AB tecknat med privatpersoner och 
företag? 

Svar: Frågan "har tecknat" tolkar vi som nu gäll ande avtal då det finns ett betydande antal 
avtal. Om man ska offentl iggöra avtal eller inte måste hänsyn tagas till den part man 
tecknat avtal med. Vi har därför valt att redovisa vi lka typer av avtal som är tecknade: 

Avtal med privatpersoner. 
O lika typer av anställningsavtal, personal , instruktörer, guider m.m. 
Därtill ett avtal där bolaget arrenderar ut två bastur. 

Avtal med företag. 
Hvresavtal (hyr och hyr ut) Kbg kommun, SFV, Sveaskog, och KUB 

Service/reparationer. MR Produktion, Elektronik design, Vätter el, serviceavtal kopiatorer, 
Securitas, Emil Daggberg-data. 

Marknads@ring!annonsering. Bjerkne Marknadsassistans, SLA, GP, TV4 

Övriga avtal. KEAB (ekonomi), Folkuniversitetet (upplevelseguider), Högskolan i Skövde 
(dataspelsutveckling), BL hem och företagsservice, diverse leasing kontorsmaskiner och 
korttermina ler, Mölltorps handel strädgård samt ett avtal gällande 
kassatjänst/biljettförsäljn ing med Fästningsboden AB. 

Fråga 2. Finns det någon koppling mellan företaget Fästningsboden AB och Service 
och Produktion Scandinavia AB? 
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Sva r : Denna fråga få r ställas till Fästn ingsboden AB och/eller Service och Produktion 
Scandinavia AB , Karlsborgs Turism AB har inga ägarintressen i dessa bolag, 

Fråga 3. Fanns det lotteritillstå nd och var den utlottade guldtacka n budgeterad i 
2010-års ekonomiplan. 

Svar: Det fanns inte lotteritill stånd, Karlsborgs Turism AB; s bedömning var att det inte 
var ett lotteri, 
Guldtackan var budgeterad (201 1) 

Fråga 4. På vilka grunder tecknades pensionsavtalet mellan Fästningsbolaget och dess 
dåvarande vd, och hur kunde avtalet vara okänt för revisorer och förtroendevalda? 

Svar: Enligt styrelseprotokoll 1998-1 2-1 8 uppdrar styrel sen åt ordföranden i dåvarande 
Karl sborgs Fästning AB att teckna ett anställningsavtal med vd, 
Avtalet med pensionsförmån medförde en lägre månadslön för vd, 
Avta let redovi sades därefter muntligt till styrelsen, 
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b und ordförande AB Vaberget 
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