
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 

  
Kommunstyrelsen  
  

 

Sammanträdesdatum  
 2011-02-09  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, onsdag 9 februari 2011, kl. 09.00-15.30 
     
Beslutande Kjell Sjölund (C) 
 Catarina Holm (C) 
 Agneta Artman (M) 
 Anna Danielsbacka (M) 
 Stig Palmqvist (FP) 
 Björn Rubenson (KD) 
 Peggy Johansson, tj ersättare (S) 
 Stig Carlsson (S) 
 Maria Gustavsson (S) 
 Leif Andersson (S) 
  
Övriga deltagande Thomas Johansson, kommunchef 
 Eva Hoving Eklund, sekreterare 
 Anders Johansson, ekonomichef §§ 19, 24 
 Monica Staudinger, verksamhetsansvarig Moliden § 17 
 Bertil Garpenholt, Brevikens Golf § 18 
 Bernt Nielsen § 24 
  
Utses att justera Leif Andersson (S) 
     
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, fredag 11 februari 2011, kl 08.30 
     
Underskrifter Sekreterare     
  Eva Hoving Eklund  
     Paragrafer  16-26 

 Ordförande     
  Kjell Sjölund (C)  
      

 Justerande     
 Leif Andersson (S)  

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

Organ Arbetsutskottet   

Sammanträdesdatum 2011-02-09    

Datum för anslags uppsättande 2011-02-11 Datum för anslags nedtagande 2011-02-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen  

Underskrift   

 
Eva Hoving Eklund  
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Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  

 2011-02-09  
   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

KS § 16 
 

Godkännande av dagordningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner sammanträdets dagordning. 
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Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  

 2011-02-09  
   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

KS § 17  Dnr 7.2011 
 

Avgifter Molidens sim- och idrottanläggning 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter på Molidens sim- och 
idrottsanläggning enligt kommunstyrelsens förslag, att gälla från 2011-03-21. 
 
Sammanfattning 
Ombyggnaden av Molidens sim- och idrottsanläggning är snart klar,  
simverksamheten startar igen 2011-03-21. Verksamhetsansvarig har lämnat 
förslag på nya avgifter för simhallen, där minsta höjningen sker för barn och 
unga. 
 
Monica Staudinger, verksamhetsansvarig på Molidens sim- och 
idrottsanläggning informerar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll från 2011-01-26 
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag från 2011-01-18 
Verksamhetsansvarig Monica Staudinger förslag: Avgifter Molidens simhall 
Verksamhetsansvarig Monica Staudinger skrivelse: Prisjämförelse simhallar 
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Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  

 2011-02-09  
   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

KS § 18  Dnr 80.2009 
 

Brevikens Golf – ansökan om uppskov med amortering 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Brevikens Golf AB begäran om uppskov av 
amortering på lån under perioden 2011-03-01 – 2011-12-31. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Brevikens Golf AB ska senast 2011-02-17, till kansliet inlämna handlingar 
innehållande klubbens budget för år 2011. 
 
Yrkande 
S-gruppen: Kommunstyrelsen beslutar att Brevikens Golf AB innan 
kommunfullmäktiges sammanträde ska ha inkommit med kompletterande 
handlingar innehållande klubbens budget för år 2011. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S-gruppens förslag 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beviljade 2005-06-13 Brevikens Golf AB,  
556678-1869, en kommunal borgen på maximalt 3 miljoner kronor för 
uppförande av Brevikens Golfbaneanläggning. En förutsättning för att 
Brevikens Golf AB skulle beviljas kommunal borgen var att aktiebolaget 
skulle följa en av banken upprättad amorteringsplan.  
 
På grund av sviktande medlemsunderlag och kostnader i samband med banans 
anläggande har starttidpunkten för amorteringsplanen skjutits fram med ett år i 
taget. 
 
Vid möte 2011-01-13 med Brevikens golf AB och Swedbank informerades om  
bolagets ekonomiska situation som är fortsatt ansträngd. Behov finns att 
kommunen förlänger amorteringsbefrielsen samt att undersöka möjligheten att 
genomföra en nyemission. 
 
Bertil Garpenholt, klubbchef Brevikens Golf informerar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll från 2011-01-26 
Brevikens Golf AB: Anhållan om uppskov med amortering 
Ekonomichef Anders Johansson: Förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  

 2011-02-09  
   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

KS § 19  Dnr 6.2011 
 
Preliminära budgetramar och direktiv för budget 2012 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till preliminära budgetramar 
och budgetdirektiv för år 2012. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichef Anders Johansson har utarbetat förslag till budgetdirektiv och 
preliminära ramar för år 2012 i enlighet med den av kommunfullmäktige 
antagna planen. 
 
Resultatmålet för år 2012 beräknas till 6,3 miljoner kronor. Jämfört med 
justerad ram minskar nämndernas preliminära ramar med 1 %. Justeringen är 
gjord på grund av helårseffekt av tagna beslut budget 2011 samt tillfälliga 
utökningar endast avsedda för budgetår 2011. 
 
Definitiva budgetdirektiv beslutas av kommunfullmäktige i juni månad. Om 
de finansiella förutsättningarna förändras kan det eventuellt bli nödvändigt att 
omarbeta ramfördelningen och den finansiella målsättningen. 
 
Ekonomichef Anders Johansson informerar om preliminära budgetramar och 
direktiv. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll från 2011-01-26 
Ekonomichef Anders Johansson: Preliminära budgetramar samt direktiv inför 
budget 2012 
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Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  

 2011-02-09  
   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

KS § 20  Dnr 8.2011 
 

Förslag till ny rutin för att distribuera beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till ny rutin för att distribuera 
beslutsunderlag till ledamöter i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott, att gälla från 2011-02-15. 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningens kanslifunktion arbetar kontinuerligt med att 
förenkla och rationalisera arbetsrutinerna. En del i förenklingsarbetet innebär 
en digitalisering av dokumentflödena, dels för att minska 
pappersförbrukningen och distributionskostnaderna och dels för att minska 
hanteringstiden för handläggare och administratörer. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll från 2011-01-26 
Informatör Karin Stattins skrivelse 2011-01-11: Förslag till ny rutin 
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Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  

 2011-02-09  
   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

KS § 21  Dnr 214.2010  
 
Musik i Forsvik – ansökan om ytterligare stöd för genomförande av 
kultursamverkan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Musik i Forsvik ett bidrag om 10 000 
kronor. 

2. Medel anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag år 2011. 
 
Sammanfattning 
Musik i Forsvik ansöker om ytterligare 10 000 kronor för att kunna genomföra 
kultursamverkan inför 200-årsfirandet av Frans Liszt födelse. 
Tre konserter kommer att genomföras under år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll från 2011-01-26 
Musik i Forsvik: Skrivelse 2010-12-09 
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Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  

 2011-02-09  
   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

KS § 22  Dnr 133.2010 
 
Nyföretagarcentrum – ansökan om ökad ersättning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar NyföretagarCentrum en ökad ersättning till 
40 000 kronor för år 2011. 

2. Medel, 10 000 kronor, anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag 
för år 2011. 

 
Sammanfattning 
I samarbetsavtalet för 2010 mellan Karlsborgs kommun och 
NyföretagarCentrum betalar Karlsborgs kommun 30 000 kronor. 
NyföretagarCentrum har fram till 2010-10-31 genomfört 43 rådgivningar vilka 
resulterat i 16 nystartade företag i kommunen. Beräknat underskott för 
NyföretagarCentrum i Karlsborg för år 2010 uppgår till 20 000 kronor. 
Intäkterna i Karlsborg behöver därför öka med samma belopp. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll från 2011-01-26 
NyföretagarCentrum Skaraborgs skrivelse från 2010-12-23 
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Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum  

 2011-02-09  
   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

KS § 23  Dnr 21.2011 
 
Försvarsmaktsråd Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande till kommunens 
representant i Försvarsmaktsråd Skaraborg. 
 
Sammanfattning 
Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt intresse av 
att utveckla goda förutsättningar för försvarets utveckling i delregionen och 
har därför bildat Försvarsmaktsråd Skaraborg. Rådet är en plattform för 
fördjupad dialog och samverkan mellan regementena och kommunerna om 
utveckling av delregionens attraktionskraft för försvarsmaktens 
personalförsörjning. Försvarsmaktsrådet avser därför att prioritera frågor om 
utbildning, kommunikation/marknadsföring, boende och kompetensutbyte. 
 
Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring angående Försvarsmaktsråd 
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KS § 24 
 

Information 

 
Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund informerar om: 
 

 Den borgerliga alliansen lämnar vid nästa arbetsutskott förslag på 
ledamot till Bottensjöns Fiskevårdsområdesförening. 

 
Kommunchef Thomas Johansson informerar om: 
 

 Karlsborgs kommun har ansökt om medlemskap i Miljönämnden Östra 
Skaraborg (MÖS). 

 
Ekonomichef Anders Johansson informerar om: 
 

 Årsredovisning och internkontroll för kommunstyrelsen år 2010. 
 
Bernt Nielsen, informerar om:  

 Utredning Karlsborgsbanan 
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 KS § 25 
 
Beslut med stöd av delegationsrätt 
 
Kommunchefen har beslutat i ärende gällande försäljning av tomter inom 
detaljplanerat område där fullmäktige tidigare fastställt pris för de enskilda 
tomterna, avseende: 
 

 Köpebrev och köpeavtal, Klyvaren 1 

 Köpebrev och köpeavtal, del av Svanvik 3:110. 
 
Kommunchefen har beslutat i ärende gällande uthyrning av bostäder och 
lokaler, avseende: 
 

 Hyreskontrakt Byggnad 63 

 Hyreskontrakt Parkvägen 29 

 Hyreskontrakt Bibliotekshuset i Mölltorp 
 
Kommunchefen har beslutat i ärende gällande utarrendering av kommunens 
mark under en tid av högst 10 år, avseende: 
 

 Lägenhetsarrende Krogstorp1:262 
 
Personalchefen har beslutat i följande ärenden: 
 

 Löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställningar av 
personal 

 Löneförmåner i samband med revisionsförhandlingar, annan personal 

 Antagande av hemvärnsman 
 
Ekonomichefen har fördelat investeringsmedel inom fastställd ram och i 
enlighet med kommunens investeringspolicy avseende: 
 

 Pedagogisk lekutrustning till Molidens simhall 

 Byte av lastmaskin på gata-/parkenheten 
 
Ekonomichefen har antagit anbud för ramavtal och övriga 
kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster avseende: 
 

 Ramavtal almanackor 

 Ramavtal diesel 

 Ramavtal eldningsolja 
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 Inköp kopieringsmaskin, Haganäset 

 Tilldelningsbesked kuvert och visitkort 

 Läromedel 

 Leasing kopieringsmaskiner  

 Fakturaskanning 

 Pappers- och plastprodukter för engångsbruk 

 Kontorsmaterial 

 Fordon 

 Postförmedlingstjänster 
 
Ekonomichefen har antagit anbud för leasingfinansiering av fordon och 
kopieringsmaskiner för alla förvaltningar avseende: 
 

 Kopieringmaskin, Haganäset 

 Kopieringsmaskin, kansli 

 Kopieringsmaskin, reception/växel 
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KS § 26 
 
Meddelanden 
 

 Kollektivtrafiknämndens sammanträdesprotokoll från 2011-01-11 

 Avfallshantering Östra Skaraborgs sammanträdesprotokoll från 2010-
12-13 

 Räddningstjänsten Östra Skaraborgs sammanträdesprotokoll från 2010-
12-16 

 Folkhälsorådets sammanträdesprotokoll från 2010-12-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




