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KF § 139 Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
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Kultur- och fritidschef Johan Tranqvist informerar om verksamheten och 
Förslag till nya foreningsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område. 
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KF § 141 Allmänhetens frågestund 

Dennis Karlsson Stohlbin undrar hur det arbetas med Skola 2016 och vad 
nästa byggnation blir när forskolan Kompassen är färdig (biI.64). 

Kommunstyrelsens ordf6rande Kjell Sjölund (C) svarar frågeställaren 
enligt nedan (biI.6S). 

Detta har hänt så här långt inom ramen for Skola 2016: 

• Kvarnbäcken etapp 1 är genomford och etapp 2 ligger ute for 
anbudsräkning. 

• Ritningsarbete pågår på Mölltorpsskolan fOr tillbyggnad som ska 
ersätta nuvarande lokaler for fritids och forskoleklass. 

• Den nya forskolan Kompassen är klar fOr inflyttning. 

I samband med antagandet av budget 2015 fOreslås att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att snarast påbörja arbetet med en plan for genomforande av 
kvarvarande delar av Skola 2016. Av planen ska framgå under vilken tidsram 
och i vilken ordning de olika delprojekten bedöms kunna genomforas samt en 
uppskattad kostnad for genomforande av respektive projekt. 

Johan Areskough från Karlsborgs Folkdanslag ställer frågor kring 
bidragsregler med anledning av forslaget till fOrändrade foreningsbidrag 
(biI.66): 

1. Hur många foreningar har fått del av anläggnings- och lokalbidraget år 
2013 alternativt år 2014 om det är fordelat? 

2. Har en konsekvensanalys genomforts? 

3. Hur många foreningar bedöms bli utan bidrag med de nya 
bestämmelserna? 

4. Har simulering genomforts av hur de nya bidragsreglerna slår for 
kommunens foreningar i relation till 2013 års faktiska utfall? 

5. Hur många foreningar har varit delaktiga/remissinstans i arbetet med 
forslaget? 

6. VarfOr har Karlsborgs kommun inte valt (som till exempel Tibro) att 
utveckla stödet till foreningar med egna lokaler? De fOreningar som 
har egna lokaler friställer ju tid i kommunens lokaler for de som saknar 
egen lokal. 

7. Karlsborg är en kommun med en avvikande åldersstruktur än landet i 
övrigt genom att Karlsborg har fler äldre och färre yngre. 
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Åldersgruppen 65-79 år är lika stor som gruppen 7-24 år, 18%, (enligt 
Vision 2020) där huvuddelen i den prioriterade gruppen ingår. På 
vilket sätt gynnas de fåreningar som primärt vänder sig till kommunens 
äldre invånare av det nya fårslaget? 

Mats Mellblom svarar frågeställaren enligt nedan (biI.67): 

l. 18 fåreningar fick lokal- och anläggningsbidrag 2013 (2012 års 
kostnader). 
13 fåreningar fick lokal- och anläggningsbidrag 2014 (2013 års 
kostnader). 

2. Ja. 

3. Ingen fårening blir utan lokal och anläggningsbidrag 2015 (2014 års 
kostnader) Detta bidrag kommer delas ut till fåreningarna redan innan 
årsskiftet 2014/2015. 

4. Ja. 
Det fårändrade bidragsbeloppet får aktivitetsbidraget (från 10 kr per 
sammankomst och 7 kr/deltagartillfålle till 10 kr. sammankomst och 12 
kr/deltagartillfålle) kommer ge ett högre fåreningsbidrag till fåreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet. 

Av de 13 fåreningar som fått lokal- och anläggningsbidrag 2014 
kommer 6 fåreningar täcka sitt tidigare lokal-och anläggningsbidrag 
genom det nya aktivitetsbidraget eller av annat bidrag. Fem fåreningar 
kommer kunna erhålla det nya driftsbidraget om de allmänna och får 
bidragsfOlmen specifika villkoren uppfylls. 

Genom Kultur- och kulturarvsbidraget och Projektstöd barn- och 
ungdom kommer fåreningarna har utökade och friare möjligheter att 
söka bidrag får sin verksamhet. 

När det gäller det s.k. Lönebidragsbidraget som upphör vid årsskiftet 
kommer även det att till största delen täckas av det nya 
aktivitetsbidraget eller av annat bidrag. Där så inte är fallet kommer 
fårvaltningen att fåra en konstruktiv dialog med fåreningen om 
möjligheten till andra intäkter eller bidragsformer. 

2016 kommer två fåreningar (SPRF i Karlsborg och PRO i Karlsborg) 
att gå miste om sitt bidrag. 

Investeringsbidraget kommer därutöver ge fåreningar möjlighet att 
göra investeringar i egna anläggningar. 

Utdragsbestyrkande 
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5. Nämnden och förvaltningen har inte ansett det nödvändigt med ett 
remissförfarande då förändringarna anses ge ett övervägande positivt 
ekonomiskt utfall i de flesta föreningarna. I enlighet med uppdraget 
intentioner kommer de nya bidragsreglerna generera mer intäkter till 
de föreningar som anordnar verksamheter för barn- och ungdomar. 

6. Som nämnts ovan kommer i de flesta fall det tidigare lokal- och 
anläggningsbidraget att ersättas med andra bidragsformer. 

7. I kommunens olika styrdokument, kultur- och fritidsförvaltningens 
reglemente och inte minst i det politiska uppdraget lyfts behovet av att 
kultur- och fritidsfrågorna för barn- och ungdom får mer fokus, samt 
ett utökat stöd till ideella föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. Förvaltningens analys är också att nuvarande 
bidragssystem exkluderar ungdomar och unga vuxna inte minst då det 
gäller möjligheterna till egen skapande verksamhet. 
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Kommunfullmäktigen beslutar att mcdborgarförslaget om kanothus lämnas till 
kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

Sammanfattning 
Johan Gustavsson har lämnat medborgarförslag om Förlägg ett nybyggt 
kanothus för SOK Träffs Kanotsektion någonstans på Kanalholmen (biI.68). 

Beslutsunderlag 
Johan Gustavsson, Medborgarförslag, 2014-11-19 

Beslutet ska sändas till 
Johan Gustavsson 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Ingen anmälan om nyvalda eller avsägelse av uppdrag har inkommit till 
dagens sammanträde. 
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KF § 146 Val av nämndemän till Skaraborgs tingsrätt för tiden 2015-01-
01 - 2015-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser nedanstående nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt 
fOrtiden2015-01-01 - 2015-12-31: 

Bengt Nilsson (C) 
Brevik Nytorp 2580 
54491 Hjo 

Martin Artman (M) 
Kommendantsgatan Il A 
546 30 Karlsborg 

Elise-Marie Samuelsson (S) 
Skogsvaktaregatan 18 
546 31 Karlsborg 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs tingsrätt 
Bengt Nilsson 
Martin Artman 
Elise-Marie Samuelsson 
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Dnr 16.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till budget och 
verksamhetsplan för år 2015 med följande förtydliganden (biI.69): 

Sida 189 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill 
säga att öka kommunens skulder under året med maximalt 20 000 tkr. 

• Kommunfullmäktige beslutar att 800 tkr förs från kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag till kommunstyrelsen för höjning av planerat 
fastighetsunderhåll till 70 kr per kvadratmeter. 

• Kommunfullmäktige beslutar att 3 725 tkr förs från 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag till socialnämnden. 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa 
alternativa åtgärder för hantering av kommunens samlade 
pensionsskuld. Uppdraget ska redovisas senast i samband med 
delårsrapporten år 2015 . 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände de preliminära ramarna och direktiven i februari. 
De definitiva ramarna och direktiven fastställdes av kommunfullmäktige i 
JUD!. 

Nämnder och styrelser har sedan till budgetberedningen lämnat in förslag till 
budget- och verksamhetsplaner för år 2015. Budgetberedningen har vid 
sammanträden under vecka 41 haft avstämningar med kommunens styrelser 
och nämnder. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen att: 

• 800 tkr förs från kommunfullmäktiges förfogandeanslag till 
kommunstyrelsen för höjning av planerat fastighetsunderhåll till 70 kr 
per kvadratmeter. 

• 3 725 tkr förs från kommunfullmäktiges förfogandeanslag till 
socialnämnden. 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa alternativa åtgärder för 
hantering av kommunens samlade pensionsskuld. Uppdraget ska 
redovisas senast i samband med delårsrapporten år 2015. 

Berith Boren (V): Bifall till S-gruppens förslag. 
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Ordf6rande ställer kommunstyrelsens f6rslag med bifall från Kjell Sjölund 
mot S-gruppens f6rslag med bifall från Berith Boren och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens f6rslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet enas om att en ja-röst betyder ja till kommunstyrelsens f6rslag 
och en nej-röst betyder ja till S-gruppens f6rslag. 

Omröstningsresultat 
Med 14 ja-röster mot 16 nej-röster finner ordf6rande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med S-gruppens f6rslag (bil.?O). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 94, 2014-11-11 
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2015 
Budgetberedningen, Protokoll , 2013-10-21 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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Dnr 16.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen for år 2015 till 21,32. 

Sammanfattning 

Sida 191 

Budgetberedningen har upprättat ett forslag till budget år 2015 fOr Karlsborgs 
kommun. I avsnittet som handlar om finansiering foreslås att skattesatsen ska 
vara oforändrad, 21, 32 öre per skattekrona, det vill säga 21,32% av den 
beskattningsbara inkomsten. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C) och Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens forslag. 
Berith Boren (V): Skattesatsen ska höjas med 50 öre. 

Beslutsgång 
OrdfOrande ställer kommunstyrelsens forslag med bifall från Kjell Sjölund och 
Peter Lindroth mot Berith Borens forslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens forslag. 

Reservation 
Berith Boren reserverar sig till fOrmån fOr eget forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 95, 2014-11-11 
Budgetberedningen, Protokoll, 2013-10-21 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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KF § 149 Policy och riktlinjer för extern och intern kommunikation i 
Karlsborgs kommun 

Dnr 204.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy och riktlinjer för extern 
och intern kommunikation i Karlsborgs kommun att gälla från och med 
2015-01-01 (bi1.71). 

2. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt att Informationspolicy för 
Karlsborgs kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 
upphör att gälla 2014-12-31. 

Sammanfattning 
Information och kommunikation är strategiskt viktiga verktyg för att utveckla, 
förmedla och förankra ideer och verksamhetsmål, både internt och externt. 
En väl fungerande kommunikation är en av de viktigare förutsättningarna för 
demokrati och delaktighet. Invånare och andra i vår omvärld ska kunna ta del 
av, förstå och återkoppla kommunens information och budskap. 

Informations- och kommunikationsverksamhet bedrivs i hela kommunens 
organisation och berör samtliga anställda. Därmed är det av största vikt att det 
finns en uttalad policy och tydliga riktlinjer kring intern och extern 
kommunikation. 

Nuvarande Informationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 är 
i vissa delar inaktuell och i behov aven uppdatering. 

Ett förslag till Policy och riktlinjer för extern och intern kommunikation i 
Karlsborgs kommun har tagits fram och remissbehandlats under sommaren 
och hösten 2014. Inkomna synpunkter redovisas i en separat 
remissammanställning. Dokumentet har därefter bearbetats ytterligare. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 96, 2014-11-11 
Informatör Karin Stattin, Tjänsteskrivelse, 2014-10-23 
Informatör Karin Stattin, Remissammanställning 
Informatör Karin Stattin, Förslag till policy och riktlinjer 
Socialnämnden, Remissvar, 2014-09-10 
Byggnadsnämnden, Remissvar, 2014-09-04 
Kultur- och fritidsnämnden, Remissvar, 2014-08-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2014-05-27 
Informationspolicy 
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KF § 150 Medfinansiering av Leader Vättern 

Dm 294.2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun ska vara med i 

Leader Vättern. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medfinansiera Leader Vättern med 
totalt 231 tkr under programperioden. 

3. Medfinansieringen för år 2015, maximalt 50 tkr, tas ur 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2015. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden efterföljande år arbetas in i 
budget för respektive år. 

Sammanfattning 
Vätternvårdsförbundet tar nu fram en strategibeskrivning inför ansökan om att 
bilda ett leaderområde för Vättern som ska hantera fiskefonden under 
stödperioden 2015-2020. Bildandet av leaderornråden behöver en stark lokal 
förankring och samtidigt medfinansiering från offentliga aktörer. 

En avsiktsförklaring har lämnats av samtliga åtta kommuner runt Vättern tre 
samrådsmöten har genomförts där kommunerna och andra intressenter 
deltagit. 

Den totala budgeten för Leader Vättern är 14 mkr. Kommunernas del är 2.5 
mkr för sjuårsperioden. 

Karlsborgs kommun föreslås med finansiera Leader Vättern med 231 tkr, vilket 
ger 33 tkr per år. 

Anders Lundgren (C) informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Lundgren (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
maximalt 50 tkr tas ur kommunfullmäktiges förfogandeanslag år 2015 . 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Anders Lundgren 
mot Peter Lindroths förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Peter Lindroths förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 98, 2014-11-11 
Jorbruksverket, Avsiktsförklaring 
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Leader Vättern, Information, 2014-09-09 

Beslutet ska sändas till 
Vätternvårdsforbundet 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Sida 196 

l. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kultur- och fritidsnämndens 
fårslag till nya bidragsregler inom nämndens ansvarsområde, att gälla 
från 2015-01 -01 (bi1.72). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya reglerna ersätter regler antagna 
av kommunfullmäktige 2010-02-22. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att löpande fålja och utvärdera de nya bidragsreglerna. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden anser att nuvarande bidragsregler har varit alltfår 
statiska, otydliga och saknat struktur, vilket lett till godtycklig tolkning och 
inneburit skillnader i bidragsbedömningen. Små bidragsbelopp med 
oproportionerliga administrativa kostnader främjar inte 
verksamhetsutveckling. Bidragens statiska form har inneburit att det saknats 
incitament får att utveckla verksamheten och rekrytera nya medlemmar. 

Nämndens fårslag till nya bidragsregler innebär att: 

• Aktivitetsbidraget höjs 

• Lönebidragsbidraget slopas men kommer i de aktuella fåreningarna att 
kunna täckas av aktivitetsbidraget. 

• Anläggning- och lokal-kostnadsbidraget tas bort och täcks till 
övervägande del av ett ökat aktivitetsbidrag. 

• Kulturbidraget höjs och ska stimulera till ett varierat kulturutbud från 
bredd till spets och även främja ett aktivt skapande. 

• Ny bidragsform kallad "Projektstöd ungdom" ska stödja nytänkande 
ideer kring hur fåreningslivet får barn och ungdomar kan utvecklas. 

• Ny bidragsformen "Snabba pengar" ger ungdomar möjlighet att 
fårverkliga ideer, aktiviteter, arrangemang eller projekt inom 
kulturområdet. 

• Bidraget till delregionala fåreningar får personer med 
funktionsnedsättning kommer upphöra men kommer kanaliseras via 
folkhälsobidraget till Rådet får funktionshinderfrågor. 

• Bidraget till studiefårbunden blir ofårändrat. 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Hallberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens fårslag med fåljande 
fårändringar: 
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Det så kallade Anläggnings- och lokalkostnadsbidraget bibehålls f<ir i 
Karlsborg verkande pensionärsorganisationer (bi!.?3). 

Berith Boren (V), Peter Lindroth (S) och Kjell Sjölund (C): Bifall till 
kommunstyrelsens f<irslag. 

Beslutsgång 
Ordf6rande ställer kommunstyrelsens f<irslag med bifall från Berith Boren, 
Peter Lindroth och Kjell Sjölund mot Stefan Hallbergs f<irslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens f<irslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 99, 2014-11-11 
Kulturchef Johan Tranqvist, Tjänsteskrivelse, 2014-10-13 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Förslag till beslut, 2014-10-06 
Kultur- och fritidsnämnden, Förslag bidragsregler 

Beslutet ska sändas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdrags best yrkande 
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KF § 152 Budgetuppf61jning och delårsrapport år 2015 

Dnr 301.2014 

KommunfullImäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till tidplan får Budgetuppföljning och 
delårsrapport 2015. 

Sammanfattning 
Följande tidplan föreslås avseende nämnderna och Vabergskoncernens 
ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Sammanställning och rapportering görs enligt mallar som tagits fram av 
ekonomi enheten. 

I nämnder med underskott bör ökad fokusering ske när det gäller 
verkställighet av åtgärdsplaner. Problemet är inte at! prognostisera utfallet och 
identifiera bristerna, utan at! fastställa åtgärdsplaner och säkerställa at! de blir 
genomförda i tid. 

Helårsprognos baserad 
på utfallet under månad 

April 
Juni *) 
Oktober 

Inlämning av material till Utskick till KS 
ekonomienheten 

Senast den 4/5 
Senast den 14/8 
Senast den 2111 

7/5 
3/9 
5111 

*) = Utgör underlag för delårsrapporterna vilka fastställs av KF. 

Kommunledningskontoret lämnar underlag till kommunstyrelsen om den egna 
verksamheten enligt ovanstående tidplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 100,2014-11-11 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-10-24 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
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Ålderspresident och ordförande for sammanträdet Inger Larsson (FP) 
meddelar att kommunfullmäktige den 16 december år 2014, börjar kl. 15.00. 
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KF § 154 Anmälan om inkomna motioner 

Till dagens sammanträde har det inte anmälts några motioner. 

Justerandes sign 

(~~) le/',yl l 
Utdragsbestyrkande 


