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KF § 67 Information 
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Sammanträdesdatum 
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Projektledare Ann Svensson och Louise Clausen från Kvinna Skaraborg 
informerar om och överlämnar Budkavle för Jämställdhet till Karlsborgs 
Kommun. 

Utdragsbcslyrkandc 
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KF § 68 Allmänhetens frågestund 

Sida 87 

Rolf Kvicklund, P-O Nygren och Arne Johansson är guider vid Karlsborgs 
Turi sm AB och ställer foljande fiågor (biI.32): 

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

2. Finns det någon koppling mellan foretaget Fästningsboden AB och 
Service och Produktion Scandinavia AB? 

3. FatlliS det lotteritillstånd och var den utlottade guldtackan budgeterad i 
20l0-års ekonomiplan? 

4. På vilka grunder tecknades pensionsavtalet mellan Fästningsbolaget 
och dess dåvarande VD, och hur kunde avtalet vara okänt for revisorer 
och fortroendevalda? 

Styrelseordförande för AB Va berget, Kjell Sjölund (C) besvarar frågoma 
(biL33): 

I. Frågan "har tecknat" tolkar vi som nu gällande avtal då det finns ett 
betydande antal avtal. Om man ska offentliggöra avtal eller inte måste 
hänsyn tagas till den part man tecknat avtal med. Vi har därfor valt att 
redovisa vilka typer av avtal som är tecknade: 

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

Avtal med företag. 
Hyresavtal (hyr och hyr ut) 
Karlsborgs kommun, SFV, Sveaskog, och KUB. 

Seniicelreparationer 
MR Produktion, Elektronik design, Vätter el, serviceavtal kopiatorer, 
Securitas, Emil Daggberg-data. 

Marknadsföring/annonsering 
Bjerkne Marknadsassistans, SLA, GP, TV4. 

Övriga avtal 
KEAB (ekonomi), Folkuniversitetet (upplevelseguider), Högskolan i 
Skövde (dataspelsutveckling), BL hem och foretagsservice, diverse 
leasing kontorsmaskiner och korttenninaler, Mölltorps handelsträdgård 
samt ett avtal gällande kassatj änstlbiljettforsäljning med 
Fästningsboden AB. 

Utd ragsbestyrkande 
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2. Denna fråga får ställas till Fästningsboden AB och/eller 
Service och Produktion Scandinavia AB. Karlsborgs Turism 
AB har inga ägarintressen i dessa bolag. 

3. Det fanns inte lotteritillstånd. Karlsborgs Turism AB; s 
bedömning var att det inte var ett lotteri. Guldtackan var 
budgeterad (20 Il). 
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4. Enligt styrelseprotokoll 1998-12-18 uppdrar styrelsen åt 
ordföranden i dåvarande Karlsborgs Fästning AB att teckna ett 
anställningsavtal med vd. Avtalet med pensionsförmån 
medförde en lägre månadslön för vd. Avtalet redovisades 
därefter muntligt till styrelsen. 

Föräldrar med barn på förskolan Myran ställer genom 
föräldrarepresentant Erik Liljegren följande fi'åga (biI.34): 

Tillagningskök planeras för nya förskolan samt i Mölltorp, varför inte på 
Myran? 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) besvarar frågan (biI.3S): 

En köksutredning har genomförts och remissbehandlats av de politiska 
partierna. 
Syftet med utredningen var att se över möjligheterna att tillskapa 
tillagningskök på de olika enheterna. A v remissvaren framgår att alla pmiier i 
grunden anser att mat ska tillagas så nära kundenlbrukaren som möjligt. 

Det beslut som nu är taget itmebär att Mölltorpsskolans kök byggs om till 
tillagningskök och startar upp med detta 2013-01-0 I. 

l samband med nybyggnation av förskola i Norra skogen och om/tillbyggnad 
av Kvarnbäckens förskola förbereds också dessa lokalmässigt för 
tillagningskök så att det går att statta upp med tillagningskök om/när 
ekonomin tillåter. Fram till dess är de mottagningskök. 

Fler tillagningskök är helt och hållet en ekonomisk fi·åga . Det handlar om 
investeringar i köken och det handlar om utökning av personal men eftersom 
viljan finns anser vi det vara lämpligt förbereda för tillagningskök när nu ny
och ombyggnation sker. 

När det gäller fi'ågan om tillagningskök i förskolan Myran finns det idag ingen 
fårdig tidplan. Anledningen är att det för närvarande saknas pengar för en 

Utdragsbcstyrkallde 
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sådan satsning. Frågan kommer dock att prövas i kommande 
budgetberedningar. 

Utdragsbestyrkande 
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Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Utdt<tgsbeslyrkande 

Sida 90 



Karlsborgs kommun 

KF§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2012-06-25 

Interpellationer 

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 

Utd ragsbcslyrkandc 
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KF § 71 Avsägelse av uppdrag 

Dnr 206.20 l O 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 92 

l. Kommunfullmäktige befriar Helene Axelsson (S) från 
fÖltroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i 
socialnämnden och ersättare i val- och arvodesberedningen. 

2. Kommunfullmäktige begär röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för 
att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Helene Axelsson. 

Sammanfattning 
Helene Axelsson (S) har i skrivelse 2012-06-20 avsagt sig 
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i 
socialnämnden och ersättare i val- och arvodesberedningen. 

Beslutsunderlag 
Helene Axelssons (S) skrivelse Avsägelse av uppdrag, 2012-06-20 

Beslutet ska sändas till 
Helene Axelsson 
Socialnämnden 
Länsstyrelsen 
Val- och arvodesberedningen 

Utdragsbeslyrkandc 
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KF§72 Årsredovisningar kommunala bolag år 2011 

Dnr 90.2012 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 201 1 för AB Vaberget, AB Karlsborgsbostäder, 
Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs Värme AB, Karlsborgs Energi Försäljning 
AB och 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 20 II . 

Gunnar Ekfeldt (S), fullmäktiges ombud för årsstämmoma i AB Vaberget, 
Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs Värme AB samt Karlsborgs Energi 
Försäljning AB, informerar ledamötema om årsstämmoma. 

Peter Lindroth (S), fullmäktiges ombud för AB Karlsborgsbostäder och 
Karlsborgs Turism AB, infonnerar om årsstämmoma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-07, § 49 
Årsredovisningar bolagen 201 1, maj 2012 

Beslutet ska sändas till: 
AB Vaberget 
AB Karlsborgsbostäder 
Karlsborgs Energi AB 
Karlsborgs Värme AB 
Karlsborgs Energi Försäljning AB 
Karlsborgs Turism AB 
Förtroenderevisorema 
Ernst & Young 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 73 Revidering av kommunfullmäktiges styrkort 

Dnr 75.2011 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige fastställer reviderat styrkort for 
kommunfullmäktige (bi1.36). 
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2. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att revidera sina 
styrkort utefter forändringarna. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun ska arbeta med mål- och resultatstyrning utgående från 
styrkort. Styrkortet är ett flerdimensionellt styrverktyg som utgår fi'ån 
kommunens vision och innehåller långsiktigt mål, strategi, uppfOljning och 
mätning av verksamheterna. 

Styrkorten är utarbetade på två nivåer i kommunen; fullmäktige och 
kommunstyrelse/nämnd. Fullmäktiges styrkort är utarbetat utifrån kommunens 
vision och bryts sedan ned till nämndernas egna styrkort. 

För att nå en helhetsbild av verksamheten i Karlsborgs kommun är styrkorten 
utfonmade utifrån foljande fyra perspektiv: 

• Medborgarperspektivet 

• Medarbetarperspektivet 

• Samhällsutvecklingsperspektivet 

• Ekonomiperspektivet 

Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat forslag på 
utveckling av styrkortsmodellen. Förslagen har presenterats for 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktigens presidium. 
Förslagen innebär att kommunfullmäktiges styrkort f Of 2013 omdisponeras 
och fOliydligas samt utökats med ett mål (bäst folkhälsa i Skaraborg 2020). 
Nämnderna får i uppdrag att uppdatera sina respektive styrkOli 2013 utefter 
forändringarna i fullmäktiges styrkOIi. 

Kommunchefen infonmerar i ärendet 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C), Stig Palmqvist (FP) och Anna Danielsbacka (M): Bifall till 
kommunstyrelsens forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-07, § 50 
Kommunfullmäktiges balanserade styrkoli for år 2012 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till kommunfullmäktiges styrkort fo r 20 13 

Beslutet ska sändas till: 
Samtliga nämnder 
Folkhälsorådet 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 74 Budgetdirektiv 2013 

Dnr 305.201 1 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Budgetdirektiv för år 2013 (biL37). 

Sammanfattning 
Infor budget 2013 har ramar, direktiv samt en arbetsplanering utarbetats. De 
finansiella målen överensstämmer med de långsiktiga målen som fastställts av 
kommunfullmäktige i samband med budget- och verksamhetsplan for år 2012. 

Målen innehåller bland annat ett resultat fore avsättningar på 6,2 mnkr. 
Skattesatsen är oforändrad (21,07 kr). Investerings utrymmet beräknas till II 
mnkr. Internräntan sänks med 1,3 %. Kostnader för löneökningar beräknas till 
3,0 %. Ramama minskas totalt for verksamhetema i kommunen med 6,6 mnkr 
(-2,2 %). Effektiviseringar blir nödvändiga for att rymma verksamhetema 
inom disponibla ramar. 

Ekonomichefen informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C) och Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-07, § 52 
Ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, 2012-05-15 
Ekonomichefen, Budget 2013, budgetramar och direktiv 

Beslutet ska sändas till: 
Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
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KF § 75 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Dnr 118.20 12 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat Reglemente fOr kommunstyrelsen i 
enlighet med upprättat förslag daterat 2012-05-07, att gälla från och med 
2012-07-01 (bi1.38). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2012-03-26 beslutat att ansökningar om bidrag för 
bostadsanpassning ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen från och med 
2012-07-01. Fullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att anpassa respektive reglemente så att de 
överensstämmer med det ändrade ansvarsförhållandet. 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till 
reglemente som tydliggör att kommunstyrelsen ansvarar för utredning och 
beslut om bostadsanpassningsbidrag. Revideringen avser ett tillägg i 
reglementets § 7. 

Bygg- och miljönämnden har utarbetat ett reviderat reglemente i vilket 
ansvaret för bostadsanpassningsbidrag föreslås utgå. 

Kommunchefen infonnerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 20 I 2-06-07, § 53 
Kommunchefen, Tjänsteskrivelse, 2012-05-07 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 2012-05-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-26, § 16 
Kommunfullmäktiges protokoll, 201 1-05-30, § 68 
Kommunstyrelsens reglemente, antaget 201 1-05-30 

Beslutet ska sändas till: 
Fastighetsenheten 
Bygg- och miljönänmden 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 76 Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor 

Dnr 124.20 12 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 98 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt Reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor att gälla från 2012-08-0 l (bi1.39). 

Sammanfattning 
Rådet för funktionshinderfrågor har arbetat med förslag till revidering av 
reglementet. Ordföranden har besökt kommunstyrelsen och presenterat 
förs laget som i huvudsak innehåller följande ändringar: 

• Namnändring från tidigare Handikappråd till nuvarande Rådet för 
funktionshinderfrågor (RFF) har införts i löpande text och i rubriken. 

• Rådets arbete skall nu även ha som utgångspunkt den nya FN
konventionen om Rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
samt kommunens strategiska plan inom området funktionshinder. 

• Kommunstyrelsen faststä ll er antalet ledamöter och ersättare. 

• Rådets kompetens skall tas tillvara genom samråd i planeringsfasen 
samt innan bygglov ges. 

• Orden Riksorganisation för personer med funktionsnedsättning har 
ersatts med Organisation för personer med funktionsnedsättning. 

Kommunchefen infOlmerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrel sens protokoll 2012-06-07 § 54 
Rådet för funktionshinderfrågor, Skrivelse; Förslag till reviderat reglemente 
för Rådet för funktionshinderfrågor, april 2012 
Förslag till Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunala handikapprådets reglemente, 2003-06-16 

Beslutet ska sändas till: 
Rådet for funktionshinderfrågor 

Utdragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Till dagens sammanträde finns inga meddelanden. 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 78 Anmälan av inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar kristdemokraternas motion om Policy får 
social ekonomi i Karlsborgs kommun till kommunstyrelsen får beredning 
(bi1.40). 

Sammanfattning 
Ordförande Lars Åke Carlsson (M) anmäler följande motion som inkommit till 
kansliet: 

• Björn Rubensons (KD) motion angående Policy får social ekonomi i 
Karlsborgs kommun 

Björn Rubenson (KD) informerar om motionen. 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KF § 79 Tack 

Kommunfullmäktiges ordforande Lars Åke Carlsson (M) tackar 
kommunfullmäktiges presidium, ledamöter och kommunens tjänstemän fOr det 
gångna forsla halvåret och önskar alla en skön sommar. 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordforande Åke Eriksson (C) tackar 
ordforanden for det forsla halvåret och önskar honom en trevlig sommar. 

Utdragsbestyrkande 


