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Godkännande av dagordningen 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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§ 108 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatu1n 

2020-10-26 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om 
kommunstyrelsens förslag till Budget 2021 och Stefan Hallberg (SD) informerar 
om Sverigedemokraternas förslag till Budget 2021. 
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Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
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Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde. 
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Dnr 2018-000300 

Avsägelse av uppdraget som ledamot i miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Jan-Olof Säll (S) från 
förtroendeuppdraget som ledamot i miljönämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Olof Säll (S) har i skrivelse 2020-10-08 avsagt sig förtroendeuppdraget som 
ledamot i miljönämnden. 

Besluts underlag 

Jan-Olof Säll, Avsägelse, 2020-10-08 

Beslutet ska sändas till 

Miljönämnden 

Lönekontoret 

Jan-Olof Säll 

IT-enheten 
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Dnr 2018-000300 

Avsägelse av uppdraget som ledamot i barn- och 
u tbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Anna Westman (S) från 
förtroendeuppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Westman (S) har i skrivelse 2020-09-30 avsagt sig förtroendeuppdraget 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Anna Westman, Avsägelse, 2020-09-30 

Beslutet ska sändas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Anna Westman 

IT-enheten 
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Kommunfullmäktige 

§ 113 Dnr 2018-000300 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildnings nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Peter Kornestedt (S) från 
förtroendeuppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Kornestedt (S) har i skrivelse 2020-09-30 avsagt sig förtroendeuppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Besluts underlag 

Peter Kornestedt, Avsägelse, 2020-09-30 

Beslutet ska sändas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Peter Kornestedt 

IT-enheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-10-26 

Dnr 2019-000048 

V al av ny ledamot i miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med Socialdemokraternas förslag Peter 
Kornestedt (S) till ny ledamot i miljönämnden för tiden 2020-11 -01 - 2022-12-
31. 

Besluts underlag 

Socialdemokraterna, Förslag, 2020-10-08 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Peter Kornestedt 

IT-enheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-10-26 

Dnr 2019-000048 

Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser i enlighet med Socialdemokraternas förslag Peter 
Kornestedt (S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2020-
11-01 - 2022-12-31. 

Besluts underlag 
Socialdemokraterna, Förslag, 2020-09-30 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Peter Kornestedt 

IT-enheten 
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Dnr 2019-000048 

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med Socialdemokraternas förslag Anna 
Westman (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2020-11-
01 - 2022-12-31. 

Besluts underlag 

Socialdemokraterna, Förslag, 2020-09-30 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

Anna Westman 

IT-enheten 
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Sammantriidcsdatu m 

2020-10-26 

Dnr 2019-000048 

Val av ny revisor för förtroenderevisionen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser i enlighet med Socialdemokraternas förslag Monica 
Johansson (S) till ny revisor för tiden 2020-11-01 - 2022-12-31. 

Besluts underlag 

Socialdemokraterna, Förslag, 2020-09-30 

Beslutet ska skickas till 

Lönekontoret 

Monica Johansson 

Förtroenderevisionen 

IT -enheten 
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§ 118 

Skattesats år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdan11n 

2020-10-26 

Dnr 2020-000271 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21,32 %. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen lämnar förslag till skattesats år 2021 för Karlsborgs 
kommun. Förslaget är att skattesatsen ska vara oförändrad, 21,32 öre per 
skattekrona, det vill säga 21,32% av den beskattningsbara inkomsten. 

Förslag på sammanträdet 

Peter Lindroth (S), Catarina Davidsson (C), Torbjörn Colling (M), Inger 
Larsson (L), Ingvar Kärsmyr (KD) och Berith Bohren (V): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hallberg (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Peter Lindroth, 
Catarina Davidsson, Torbjörn Colling, Inger Larsson, Ingvar Kärsmyr och 
Berith Bohren mot Stefan Hallbergs förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Notering 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 107, 2020-10-15 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-06 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen 
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§ 119 

Budget 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatuin 

2020-10-26 

Dnr 2020-000093 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till budget
och verksamhetsplan inklusive budgetramar för år 2021 (bil.32). 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under åren 2021 -
2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under 
åren 2021 - 2023, med totalt 150 mnkr (150 000 000 kr). 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Ramarna har räknats upp med lönekostnader 2,0% samt övriga 
kostnader 1,4% enligt rekommendation från SKL 

Förslaget till budgetramar för år 2021 är baserat på SKL:s skatteprognos 2020-
08-24. 

Beredningen har även lämnat ett förslag till investeringsbudget. D en omfattar 
åren 2021-2023 och beslutas i en egen punkt. 

Budgetramarna för år 2021 bygger på oförändrad skattesats. Skattesatsen 
beslutas i en egen punkt. 

Befolkningen är beräknad till 7000 personer vilket följer den 
befolkningsprognos från SCB utifrån egna värden som Karlsborgs kommun 
tagit fram. 

En särskild arbetsmiljöpott om 500 tkr läggs till som ett eget förfogandeanslag 
på kommunstyrelsen. Ur denna pott kan förvaltningarna söka medel till 
arbetsmiljöinsatser, som sedan beslutas och delas ut av kommunstyrelsen. De 
arbetsmiljöinsatser som föreslås vara förvaltnings- och avdelningsöverskridande 
kommer att prioriteras i första hand. 

En särskild pott för heltid som norm om 500 tkr läggs till som ett eget 
förfogandeanslag på kommunstyrelsen. Ur denna pott kan förvaltningarna söka 
medel till projekt som ska gynna heltid som norm, som sedan beslutas och delas 
ut av kommunstyrelsen. 

Budgeterat resultat är 8 300 tkr, vilket motsvarar två procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Därutöver läggs 3 229 tkr som ej riktade 
förfogandeanslag till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessa medel 
bör handhas med yttersta restriktivitet. Tre riktade förfogandeanslag avsätts 
också i budget: ett predestinerat förfogandeanslag till kommunstyrelsen för 
arbetsmiljöförbättringar i verksamheterna på 500 tkr, ett på 500 tkr för 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatu1n 

2020-10-26 

projektet heltid som norm samt ett förfogandeanslag till barn- och 
utbildningsnämnden på 550 tkr för yrkesvux. 

Total ram för år 2021 är 417 139 tkr varav 4 164 tkr är riktat medel till 
socialnämnden och i den totala summan inkluderas alla nu kända statsbidrag. 

Perspektiv och kommunfullmäktiges mål i kommunens styrkort föreslås vara 
oförändrat jämfört med år 2020 förutom resultatmålet som ändras från en 
procent till två procent under år 2021. 

Förslaget till budgetramar för år 2021 innebär att nämnderna får en uppräkning 
av driftsbudgeten med totalt 12 760tkr. 

Därutöver ett totalt förfogandeanslag på 3 229 tkr. D et innebär att 2 045 tkr 
återstår att fördela ut till verksamheterna. 

D etta fördelas på nedanstående sätt: 

• För utökat öppethållande på Molidens badanläggning under helger, 
anslås 110 tkr extra till kultur- och fritidsnämnden. 

• Barn- och utbildningsnämnden ges ett extra anslag om 650 tkr för 
Auschwitz resor nästa år (vårtermin samt hösttermin och ytterligare 285 
tkr för att kunna upprätthålla en talpedagogtjänst. 

• Socialnämnden tilldelas det extra generella statsbidrag om ca 4, 1 mnkr 
som Karlsborgs kommun erhåller. Även om statsbidraget betecknas 
som generellt så är ändå tanken från staten att det ska användas till 
äldreomsorgen. 

• Arbetsmarknadsenheten ges ett anslag om 1 mnkr. Dessa pengar 
handlar om att få personer som får försörjningsstöd i jobb. Både för 
den enskilde själv och för samhället är det av största vikt att man inte 
blir sittande hemma när man uppbär försörjningsstöd. 

Det är viktigt att nämnderna fortsätter att anpassa sin verksamhet efter den 
ekonomiska situationen och de förutsättningar som gäller i budget. Kommunen 
står inför stora investeringar framåt och då krävs det att förvaltningarna 
fortsätter sitt arbete med effektiviseringar. Det är också viktigt att påminna sig 
om att vi fortfarande befinner oss i en pandemi vilket betyder att vi behöver 
vara återhållsamma med våra skattemedel. Men tillsammans med gemensamma 
krafter i samverkan mellan förvaltningarna kommer kommunen att klara detta. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C), Peter Lindroth (S), Inger Larsson (L), Torbjörn Colling 
(M), Berith Bohren (V), Ingvar Kärsmyr (I<D) och Kjell Sjölund (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hallberg (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag. 

Sida 
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Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma11trädcsdarum 

2020-10-26 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med bifall från Catarina 
Davidsson, Peter Lindroth, Inger Larsson och Torbjörn Colling, Berith Bohren, 
Ingvar Kärsmyr och Kjell Sjölund mot Stefan Hallbergs förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Notering 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 108, 2020-10-15 

Alliansen, Beslutsunderlag 

Socialdemokraterna, Yrkande 

Sverigedemokraterna, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen 
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Kommunfullmäktige 

§ 120 Dnr 2020-000255 

Investeringsbudget för år 2021 och plan för år 2022-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsutrymme för perioden 

2021-2023 är 169 876 tkr fördelat per år enligt bilaga, inklusive 
nybyggnation av skola och arkiv (bil.33). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att prioritering av investeringar mellan de 
olika objekten ska ske inom och mellan nämnderna så att 
investeringsnivån enligt punkt 1 hålls. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ha 
det övergripande ansvaret för prioriteringar enligt punkt 2. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att tillkommande pott i 
investerings budgeten för år 2021 ges kommunstyrelsen i delegation att 
besluta om, maximalt 2 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten avser år 2021 och plan för åren 2022- 2023. Nämnderna 
har inkommit med förslag på investeringar för hela perioden. Ekonomienheten 
har sammanställt en grund till investeringsbudget. Därtill har politiska 
kompletteringar justerat underlaget. 

lnvesteringsbudgeten avser år 2021 och plan för åren 2022-2023. Nämnderna 
har inkommit med förslag på investeringar för hela perioden. Ekonomienheten 
har sammanställt en grund till investeringsbudget. Därtill har politiska 
kompletteringar justerat underlaget. 

Föreslagna investeringar ska bidra till att kommunens tillgångsvärde bibehålls 
eller utökas samt verka för att kommunfullmäktiges långsiktiga mål uppfylls. 

Totalt för hela perioden 2021- 2023 uppgår investeringsvolymen 169,9 mnkr, 
inklusive nybyggnation av arkiv och skola om 90 mnkr. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C), Torbjörn Colling (M), Peter Lindroth (S), Inger 
Larsson (L) och Ingvar Kärsmyr (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen, Beslut § 109, 2020-10-15 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-09-24 

Alliansen, Förslag investerings budget, 2020-09-24 

Sida 
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De av kommunen helägda bolagen 
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Kommunfullmäktige 

§ 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-10-26 

Dnr 2020-000246 

Individuellt ägardirektiv för AB Vaberget 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till individuellt ägardirektiv för 
AB Vaberget gällande år 2021 (bil.34). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer årligen individuellt ägardirektiv för AB 
Vaberget. 

Individuella ägardirektiv för dotter- och dotterdotterbolag fastställs årligen av 
AB Vaberget. 

Förslaget till individuellt ägardirektiv för AB Vaberget har behandlats av AB 
Vabergets styrelse och innehåller mindre textmässiga förändringar gentemot 
ägardirektivet för år 2020. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 110, 2020-10-15 

Ekonomichef Anders Johansson, Beslutsunderlag, 2020-09-17 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

De av kommunen helägda bolagen 

Sida 
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SAMMANTR.ÄD ESPROTOKOLL 
Sammantriidcsdatum 

2020-10-26 

Dnr 2020-00024 7 

Revidering gemensamma generella ägardirektiv 
V abergskoncernen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till gemensamma generella 
ägardirektiv för Vabergskoncernen (bil.35). 

Sammanfattning av ärendet 
Ägardirektiven är fastställda av Karlsborgs kommun i kommunfullmäktige 
2012-04-26 och därefter bekräftade på bolagens årsstämmor våren 2012. 

Direktiven har efter beslut i kommunfullmäktige 2014-02-25 reviderats. D e 
reviderade direktiven har under våren 2014 bekräftats av bolagens årsstämmor. 

N u har åter de gemensamma generella ägardirektiven reviderats. Anpassning 
har skett till gällande lagstiftning och kommunens styrdokument. 

Ärendet har behandlats av AB Vabergets styrelse och lämnas nu till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C), Peter Lindroth (S) och Inger Larsson (L): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 111, 2020-10-15 

E konomichef Anders Johansson, Beslutsunderlag, 2020-09-17 

Beslutet ska skickas till 

E konomienheten 

Samtliga nämnder 

D e av kommunen helägda bolagen 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 123 Dnr 2020-000027 

Revidering av Kostprogram i Karlsborgs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Kostprogram, att gälla från 
2020-12-01 (bil.36). 

Sammanfattning av ärendet 

Kostprogrammet ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra 
måltidsverksamheten och bidra till en hållbar utveckling. Genom ett målinriktat 
arbete runt kosten med perspektiven hälsa, miljö och kvalitet inklusive 
uppföljning. Programmet syftar också till att förbättra kommunikationen, 
samverkan och medvetenheten för betydelsen av bra kosthållning. 

I Karlsborgs kommun serveras cirka 1 100 - 1 200 måltider per dag. Alla 
matgäster och brukare ska erbjudas en välsmakande och näringsriktig kost i 
trivsam miljö med ett gott bemötande. 

Kostprogrammet gäller all kostverksamhet i Karlsborgs kommun och ska 
aktualitetsprövas under första året varje mandatperiod. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C), Inger Larsson (L), Berith Bohren M och Hans 
Jansson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 11 2, 2020-10-15 

Kostchef Britt-Marie Johansson, Beslutsunderlag, 2020-07-03 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnads förvaltningen 

Kostenheten 

Samtliga nämnder 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 124 Dnr 2020-000248 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun till 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett 
insatsbelopp om 1 200 kronor motsvarande återbetalat förlagslån. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun till 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") fram till år 2024 
ska inbetala ett insatsbelopp om 2 507 400 kr motsvarande 1 300 kr per 
invånare. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att 
besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1 300 kr per invånare. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att utse 
Karlsborgs kommuns ekonomichef att för kommunstyrelsens räkning 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 
besluten ovan. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid föreningsstämman år 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av år 2024. Den nya nivån har 
kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra 
åren enligt följande: 

År 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun) 
900 
1 000 
1 100 
1 200 
1 300 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 
180 
200 
220 
240 
260 

Medlemmarna ska således, med start år 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Sida 
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2020-10-26 

Karlsborg kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-03 till 1 
200 000 kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Dessa medel 
kommer då återbetalas men kan användas till ovan nämnda kapitalinsatser. 

Förslag på sammanträdet 

Torbjörn Colling (M) och Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 113, 2020-10-15 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse,2020-09-09 

Kommuninvest, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Kommuninvest 

Sida 

26(38) 



IIP'II KARLSBORGS 
·· · I ··· KOMMUN 
saos 

Kommunfullmäktige 

§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2020-10-26 

Dnr 2019-000382 

Budgetuppföljning och delårsrapport 2020 Kommunkoncernen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Delårsrapport för år 2020 

(bil.37). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt de nämnder som 
prognostiserar underskott att upprätta åtgärdsplaner för att nå budget i 
balans. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Budgetuppföljning för 
augusti 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunkoncernens delårsbokslut visar ett delårsresultat om 38,5 mnkr, 
samtidigt som helårsresultatet prognostiseras till 25,3 mnkr vilket är 17,5 mnkr 
över budgeterade 7 ,8 mnkr. 

Kommunens prognos för helåret, 20,9 mnkr är 16,8 mnkr över budget och är 
därmed största anledningen det bedömda positiva utfallet. Både kommunen 
och bolagen räknar med högre kostnader under hösten vilket leder till en lägre 
årsprognos än delårsresultat. 

Främsta anledning till den höga helårsprognosen är generella tillskott och 
diverse stödåtgärder från staten i och med den pågående pandemin. Hittills har 
Karlsborgs kommun varit relativt förskonade vad gäller antal sjuka och 
smittspridning. Faran är dock inte över än. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beräknar underskott i sina 
årsprognoser men nivåerna är inte alarmerande stora. 

Samtliga kommunala dotterbolag prognostiseras för helåret positiva resultat. 
Lågar elpriser för dock med sig ett onormalt lågt resultat för Karlsborgs E nergi 
Försäljning AB. 

Nämndernas och bolagens ekonomi kommenteras förutom delårsrapporten 
mer ingående i budgetuppföljningen för augusti. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C) och Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 116, 2020-10-15 
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2020-10-26 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-07 

Ekonomienheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen 
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§ 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatrnn 

2020-10-26 

Dnr 2020-0001 80 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun bekräftar att 

ingången borgensförbindelse av den 3 juni 2002 
("Borgensförbindelsen"), vari Karlsborgs kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Karlsborgs kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun bekräftar att 
regressavtalet undertecknat av Karlsborgs kommun den 24 november 
201 1, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun bekräftar att 
garantiavtalet undertecknat av Karlsborgs kommun den 24 november 
2011, vari Karlsborgs kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunchef och ekonomichef 
att för Karlsborgs kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest ekonomisk förenings ("Föreningen"). upplånings- och 
utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest 
i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i 
Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Karlsborgs kommun utfardade sin 
borgensförbindelse den 3 juni 2002 och har bekräftat densamma genom beslut 
av fullmäktige den 28 maj 2012. 
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Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Karlsborgs kommun undertecknade Regressavtalet den 24 november 2011 och 
Garantiavtalet den 24 november 2011. 

E tt borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av 
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för 
Karlsborgs kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort 
att löpa ut. 

Förslag på sammanträdet 

T orbjörn Colling (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 100, 2020-09-09 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, T jänsteskrivelse, 2020-07-29 

Kommuninvest, Skrivelse, 2020-05-20 

Beslutet ska skickas till 

Kommuninvest 

Ekonomienheten 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

§ 127 Dnr 2020-000166 

Uppsägning av samverkansavtal- Gemensam lönenämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att agera enligt §§ 19-20 i beslutsunderlag 1 i syfte 
att säga upp samverkansavtalet gällande gemensam lönenämnd tillsammans 
med Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

HR-enheten rekommenderar uppsägning av aktuellt samverkansavtal utifrån 
följande: 

Nuvarande kontakter och stöd från IT-Töreboda vid felmeddelande med mera 
upplevs tungrott och kommunen åberopar §18 i samverkansavtalet kring att 
förutsättningarna för samarbete avsevärt förändrats genom att kommunens IT
drift nu till merparten sköts av Skövde kommun. En hantering i gemensam IT
miljö skulle underlätta hanteringen av lönesystemet. 

Det finns vinster vad gäller samverkan kring utbildning i lönesystem 
tillsammans med Hjo och T ibro kommun på samma sätt som inom 
ledarskapsutbildningar. 

Avsiktsförklaringen från år 2018, om utökad samverkan mellan Hjo, Tibro och 
Karlsborg, gör det naturligt att Karlsborgs kommun gemensamt samverkar med 
Skövde kommun kring lönesystem för ytterligare beröringspunkter och likheter 
i kommunerna. 

HR-enheten rekommenderar förhandling om uppsägning av avtalet och 
initierar samtidigt förhandling för möjliggörande av samverkansavtal med 
Skövde kommun kring lönehantering, i likhet med grannkommunerna Hjo och 
Tibro. 

Lönenämnden har gett lönechefen i Gullspångs kommun i uppdrag att ta fram 
en kostnadskalkyl för utträde årsskiftet 2021-2022 alternativt 2022-2023. 

Förslag på sammanträdet 

Catarina Davidsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 91, 2020-06-16 

HR-enheten, Beslutsunderlag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsclatum 

2020-10-26 

Dnr 2020-000218 

Tidplan för sammanträdesdagar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar för år 2021 enligt upprättat förslag (bil.38). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) har upprättat ett förslag 
till sammanträdesdagar för år 2021 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen, Beslut § 102, 2020-09-09 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Förslag, 2020-08-18 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcs<latt1m 

2020-10-26 

Dnr 2020-000282 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 2020 

Catarina Davidsson (C) informerar om Ej verkställda gynnande beslut (bil.39). 
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§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatu1n 

2020-10-26 

Dnr 2020-000169 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om 

obesvarade motioner (bil.40). 
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SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-10-26 

Dnr 2020-000168 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om 

obesvarade medborgarförslag (bil.41 ). 
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Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam1nanträdcsdatum 

2020-10-26 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Mellblom (C) informerar om Skaraborg 
kommunalförbunds delårsrapport år 2020. 
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§ 133 

Nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrii<lcs<latum 

2020-10-26 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till byggnadsnämnden för 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Mats Mellblom (C) anmäler följande motion som inkommit till 

kansliet: 

Jan-Yngve Johansson (SD): 

• Parkering bankomat (bil.42) . 

Besluts underlag 

Jan-Yngve Johansson, Motion, 2020-10-13 

Beslutet ska skickas till 

Byggnadsnämnden 

Samhälls byggnads förvaltningen 
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