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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 27 Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner sammanträdets dagordning. 

Sida 33 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 28 Risk- och sårbarhetsanalys fOr Karlsborgs kommun 

Dnr 186.20 l O 

Kommunstyrelsens beslut 
l .  Kommunstyrelsen godkänner risk- och sårbarhetsanalysen för 

Karlsborgs kommun. 

2. Kommunstyrelsen ger säkerhetssamordnare Maria Fast i uppdrag att, i 
samråd med Räddningstjänsten Östra Skaraborg, komplettera risk- och 
sårbarhetsanalysen med förmågebedömning utifrån det geografiska 
områdesansvaret och fOlilöpande uppdatera risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

Sammanfattning 
Kommunens arbetsgrupp har i samarbete med Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) arbetat fram kommunens risk- och sårbarhetsanalys enligt 
riktlinjer från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetet 
inkluderar en förmågebedömning och en beroendeanalys. 

Följande lagar omfattas: 

• Lagen 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Lagen 2003:778 om skydd mot olyckor 

Dokumentet är sekretessbelagt. 

Säkerhets samordnare Maria Fast och stf räddningschef Hans Ingbert 
informerar om risk- och sårbarhetsanalysen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, säkerhetssamordnare Maria Fast, 2011-02-15 

Bcslutsexpediedng 
Säkerhetssamordnare Maria Fasth 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

---1 '''''''''''"'''''' 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 29 Plan vid cxtraol'dinär händelsc 

Dnr 186.20 l O 

Kommunstyrelscns förslag 

Sida 35 

l.  Kommunfullmäktige fastställer "Plan vid extraordinära händelser" för 
Karlsborgs kommun att gälla från och med 2011-05-0 l .  

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att vid behov upprätta och 
uppdatera bilagorna som hör till planen, enligt punkt l.  

Sammanfattning 
Plan för hantering av extraordinär händelse anger riktlinjer för kommunens 
hantering av de händelser som inte kan bemästras med kommunens normala 
rutiner utan kräver snabba beslut av en samlad kommunal ledning -
krisledningsnämnd och krisledningsgrupp. 

rör händelser som inte svarar mot kommunens normala rutiner och inte kan 
lösas inom det ordinarie lagrummet, gäller lag 2006:544, om kommunernas 
och landstingens åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

Säkerhetssamordnare Maria rast och stf räddningschef l-lans Ingbert 
informerar om planen för hantering av extraordinär händelse. 

Bcslutsundcrlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 20 

Handling "Plan vid extraordinära händelser" 

Skrivelse säkerhetssamordnare Maria Fast, 2011-02-15 

Justerandes sign tJtdragsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 30 Överföring investeringsmedel 

Dnr 4.2011 

Kommunstyrelsens forslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till överföring av investeringsmedel år 
20 10 till investeringsbudget år 20 I I. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med ansökningar om att få föra 
över del av investeringsanslag som beviljats under år 2010 men som inte blivit 
avslutade under året. 

Bokslutsberedningen föreslår att begärda överföringar av investeringsanslag 
beviljas. 

Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens sammanträdesprotokoll, 2011-03-02 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 21 

Ekonomichef Anders Johanssons skrivelse, 2011-01-31 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 31 Valnämndens "eglemente 

Dnr 212.2010 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer valnämndens reglemente att gälla från 2011-
05-01. 

Sammanfattning 
Valnämnden har godkänt förslaget till nytt reglemente för valnämnden i 
Karlsborgs kommun och överlämnar reglementet till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 22 

Protokoll valnämnden inklusive förslag till reglemente, 20 l 0-11-30 

l Utdragsbcstyrkilndc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 38 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 32 Förslag till ändring av bolagsordningen för 
Karlsborgs Energi AB 

Dnr 205.2010 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderad bolagsordning för 
Karlsborgs Energi AB. 

Sammanfattning 
Karlsborgs Energi AB:s styrelse har sett över bolagsordningen för Karlsborgs 
Energi AB med anledning av den ändrade konkurrenslagstiftningen och 
beslutat att föreslå bolagsstämman att ändra bolagsordningen enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 23 

Skrivelse Staffan Rahm, VD för Karlsborgs Energi., 2010-11-29 

Förslag till bolagsordning, 2010-11-29 

Utdragsbcstyrknndc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 39 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 33 Förslag till ändring av bolagsordningen för Bredband Östra 
Skara borg AB 

Dnr 205.20 I O 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderad bolagsordning för 
Bredband Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Bredband Östra Skaraborg har under året behandlat frågan om 
den ändrade konkurrenslagstiftningen och vilka konsekvenser det kan få för 
bolagets verksamhet. En del har varit att se över bolagsordningen för 
Bredband Östra Skaraborg. 

Karlsborg Energi AB:s styrelse har 2010-11-25 behandlat Bredband Östra 
Skaraborgs förslag till ändring i bolagsordningen och bifallit förslaget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 24 

Skrivelse Staffan Rahm, VD för Karlsborgs Energi, 2010-11-29 

Förslag till bolagsordning, 2010-11-29 

Utdragsbestyrkande 

/J.J 



Karlsborgs kommun 

KS § 34 Skola 2016 

Dnr 166.2010 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

Sida 40 

l .  Kommunens förskoleverksamhet i Mölltorp ska bedrivas i befintliga 
och tillbyggda lokaler vid Kvarnbäcken. 

2. Kommunstyrelsen ger fastighetsenheten i uppdrag att projektera och 
kostnadsberäkna om- och tillbyggnad av förskolan Kvarnbäcken. 
Förskolan ska efter tillbyggnad ha utrymme föl' tre avdelningar. 

3. Projekteringskostnaderna enligt punkt 2 finansieras via 
kommunbanken. 

4. En politisk grupp bestående av gruppledarna för samtliga partier som 
finns representerade i kommunfullmäktige tillsätts med syfte att uppnå 
full politisk enighet. 

5 .  Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) utses till 
sammankallande för gruppen. 

6. Gruppen ska behandla följande frågor: 

• Struktur för skola klass F till 9 i Karlsborg 

• Prioritera i vilken ordning ombyggnation skall ske. Om möjligt ska 
även om byggnationen tidsbestämmas. 

• Eventuella behov av evakueringslokaler under ombyggnadstiden 

• Finansieringsfrågor 

7. Gruppen ska redovisa resultatet av sina diskussioner samt lämna 
förslag till beslut senast 2011-04-18 

Sammanfattning 
Utredningen Skola 2016 har bedrivits i huvudsaklig överensstämmelse med de 
direktiv som kommunfullmäktige fastställt i beslut 2009-10-26 och 
20 10-06-28. Arbetet har redovisats i två lägesrapporter som godkänts av 
kommunfullmäktige. 

Den parlamentariska grupp som stYl1 utredningsarbetet har avslutat sitt arbete 
och överlämnat nedanstående frågor till kommunstyrelsen för avgörande: 

• Lokalisering av skol verksamhet på Strandskolan och Carl 
10hanskolan 

• Lokalisering av förskolan i Mölltorp 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-15 att kommunens förskoleverksamhet i 
Mölltorp lokaliseras till egna lokaler. 

l samband med kommunstyrelsens behandling av de kvarvarande frågorna 
framkom att ledamöterna som representerade Socialdemokraterna hade 

Justerandes S

.

jg .. !1. -T------
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Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

Sida 41 

ytterligare frågor och synpunkter i ärendet som behövde klarläggas. 
Kommunstyrelsen beslutade därför att remittera frågorna till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar om arbetet i den 
parlamentariska gruppen. 

Yrkande 
S-gruppen: Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade 
partierna bildar en politisk grupp med kommunstyrelsens ordförande Kjell 
Sjölund (C) som sammankallande. 

Ajournering 
Ajournering 14.00-14.10. 

Yrkande 
S-gruppen och alliansen: Kommunstyrelsens beslut blir följande: 

l .  Kommunens förskoleverksamhet i Mölltorp ska bedrivas i befintliga 
och tillbyggda lokaler vid Kvarnbäcken. 

2. Kommunstyrelsen ger fastighetsenheten i uppdrag alt projektera och 
kostnadsberäkna om- och tillbyggnad av förskolan Kvarnbäcken. 
Förskolan ska efter tillbyggnad ha utrymme för tre avdelningar. 

3. Projekteringskostnaderna enligt punkt 2 finansieras via 
kommunbanken. 

4. En politisk grupp bestående av gruppledarna för samtliga partier som 
finns representerade i kommunfullmäktige tillsätts med syfte att uppnå 
full politisk enighet. 

5. Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) utses till 
sammankallande för gruppen. 

6. Gruppen ska behandla följande frågor: 

• Struktur för skola klass F till 9 i Karlsborg 

• Prioritera i vilken ordning ombyggnation skall ske. Om möjligt ska 
även ombyggnationen tidsbestämmas. 

• Eventuella behov av evakueringslokaler under ombyggnadstiden 

• Finansieringsfrågor 

7. Gruppen ska redovisa resultatet av sina diskussioner samt lämna 
förslag till beslut senast 2011-04-18 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppens samt 
alliansens nya förslag och finner att mötet beslutar enligt de nya förslagen. 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 25 

���-�
Justerandes sign I '''"'''''''"''"' 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 42 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammantr�desdatum 

2011-03-09 

Skrivelse kommunchef Thomas Johansson, Skola 2016 - slutredovisning, 
2011-02-16 

Remissvar barn- och utbildningsförvaltningen, 20 II-O 1-20 

Protokoll kommunfullmäktige 2010-11-29, § 107 

Protokoll kommunstyrelsen 2010-11-15, § 106 

Skrivelse från den socialdemokratiska gruppen, 2010-11-08 

Protokoll kommunfullmäktige 2010-06-28, § 60 

Lägesrapport 2 kommunchef Thomas Johansson, med förslag till beslut om 
ändring av utredningsdirektiv och förlängd utredningstid, 2010-06-01 

Delrapport 1 kommunchef Thomas Johansson, med förslag till beslut 
angående förskoleverksamhet i Norra skogen och skolbarnomsorg i Mölltorp, 
2010-02-22 

Protokoll kommunfullmäktige 2009-10-26, § 97 

Skrivelse kommunchef Thomas Johansson, Direktiv för det fortsatta 
utredningsarbetet kring Skola 2016,2009-09-29 

Beslutsexpediering 
Parlamentariska gruppen Skola 2016 

Ilarn- och utbildningsförvaltningen 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 43 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 35 Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 
Västra Götaland och samverkansformer kring 
kollektivtrafikens utveckling 

Dnr 191.2010 

Kommunstyrelsens förslag 
l .  Kommunfullmäktige godkänner avtalet om ansvar för den regionala 

kollektivtrafiken i Västra Götalands län med innebörd att Västra 
Götalandsrcgionen från den l januari 2012 ska vara regional 
kollcktivtrafikmyndighct samt att en skatteväxling med 43 öre 
genomförs för att möjliggöra detta. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att samverkan mellan kommuncrna 
och regionen ska ske i enlighet med rappOlten Samverkansformer 
kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Kjell 
Sjölund att teckna avtal om överlåtelse av samtliga av kommunen 
innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsrcgionen mcd 
tillträdesdag den 1 januari 2012. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrclscns ordförande Kjcll 
Sjölund att teckna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 
Västra Götalands län. 

Sammanfattning 
J maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett 
inriktningsbeslut om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman 
för kollektivtratIken i Västra Götalands län samt att en skatteväxling ska 
genomföras för att möjliggöra en sådan förändring. Det Regionala ägan'ådet 
har tagit fram ett förslag till avtal mcllan regionen och kommunerna, principer 
för tillköp samt samverkansformer. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 26 

Beslutsunderlag Ägarrådet, Avtal om ansvar för den regionala 
kollektivtratIken i Västra Götaland och samverkansformer kring 
kollektivtrafIkens utveckling, 2011-02-14 

Utdragsbcstyr
"
kandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 44 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 36 Taxa för bygglov, bygganmälningar, planering, kartor med 
mera 

Dnr 37.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens förslag till ny "Taxa 
för bygglov, bygganmälningar, planering, kartor med mera" att gälla f1'ån och 
med 2011-05-02. 

Sammanfattning 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller är reglerad i kommunallagen (1991 :900). Avgiften som tas ut 
får dock inte vara högre än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som tillhandahålls (självkostnadsprincipen). 
Principen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i 
det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av 
självkostnadsprincipen. En kommun som tar ut avgifter är också skyldig att 
beakta likstäl lighetsprincipen, det vill säga lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att invånare som befinner sig i motsvarande läge ska betala 
samma avgifter. Kommunen får till exempel inte ta ut andra avgifter av 
fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. 

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnd att ta ut en avgift i 
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för ny
byggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids
eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en 
avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd 
och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut 
om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om 
detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant 
behövs. 

Bygg- och miljöförvaltningen har utarbetat förslag till ny taxa som ska 
tillämpas f1'ån och med 2011-05-02 då den nya plan- och bygglagen bÖljar 
gälla. Utgångspunkt för taxan har varit ett av SKL framtaget underlag för taxa, 
erfarenhet från tidigare taxa och de intäkter som behöver inkomma enligt 
budgeten för 2011. Diskussioner har även förts med andra kommuner. Det 
gäller bland annat nivån på en justeringsfaktor som SKL föreslagit ska ligga 
mellan 0,8 och 1,2 där den lägre siffl'an förslås för små kommuner och den 
hösta för de största kommunerna. I den föreliggande taxan föreslås faktorn 0,8 
för Karlsborgs kommun. 

Den nya lagen har införts relativt snabbt och den förordning som ska ingå i 
regelverket är inte klar. Det är därför många osäkerheter för närvarande. Taxan 
kommer därför att behöva justeras inför beslut om budget för 2012. Då 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 45 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

SammantrMesdatum 

2011-03-09 

kommer underlagen för taxans utformning vara bättre. Tanken med taxans 
konstruktion är att den inte ska behöva tas upp till beslut vatje år eftersom den 
justeras med prisbasbelopp. 

Stadsarkitekt Bo Björkman informerar i ärendet. 

Yrkande 
Peter Lindroth (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsundel'lag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 

Protokoll bygg- och miljönämndcn, 2011-03-0 I 

Förslag till taxa för bygglov, bygganmälningar, planering, kartor med mera 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 46 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 37 Internkontroll kommunstyrelsen 

Dnr 4.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten över nämndens 

internkontrollplan under verksamhetsåret 20 I O. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att göra en sammanställning över de 

kommunövergripande styrdokument som kommunfullmäktige 
fastställt. 

3. Av sammanställningen ska framgå vilka styrdokument som föreslås 
omarbetas alternativt upphävas helt. 

4. Uppdraget lämnas till kansliet senast 2011-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med tidplanen inkommit mcd 
internkontro lirapporter . 

Rapporterna visar att några av rutinerna har mindre bristcr och en allvarlig 
brist avseende mobiltelefonpolicyn har påvisats. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 27 

Skrivelse ekonomichef Anders Johansson, Rapport över kommunstyrelsens 
internkontroll 20 l O, 2011-01-31 

Uppföljningsrapport, Internkontroll kommunstyrelsen 2010, 2011-02-15 

Ileslutsexpediering 
Komll1un!edningsförvaltningen 

lJtdragsbc:.>tyrkandc 
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Kommunstyrelsen 

SammantrMesdatum 

2011-03-09 

KS § 38 Internkontroll samtliga nämnder 

Dnr 4.2011 

Kommunstyrelsens f6l'slag 
Kommunfullmäktige godkänner nämndernas internkontroll för år 20 I O. 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder har i enlighet med tidplanen inkommit med 
internkontrollsrapporter. Dessa rapporter visar att några av rutinerna har 
mindre brister. Även brister av allvarligare art har framkommit då kommunens 
mobiltelefonpolicy inte följs till alla delar, samt att några delegationsbeslut 
varit sena. 

Dc brister som påvisats kommer enligt rapporterna att bli åtgärdade. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 28 

Förslag till beslut, ekonomichef Anders Johansson, 2010-02-15 

Nämndernas internkontrollplaner för år 20 I O 

-------'[ J ustcrandCS;
. 

l., t,IJ 
f.-(/ 

IJtdragsbcstyrkandc r 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammantr€idesdatum 

2011-03-09 

KS § 39 Årsl'cdovisning kommunstyrclscn 

Dnr 4.20 Il 

Kommunstyrclscns bcslut 

Sida 48 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till årsredovisning för år 20 l O 
för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt oeh upprättat förslag till årsredovisning 
2010 rör kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat om 8 254 tkr. Då ingår en 
avsättning till kommunens avfallsdeponi, utöver budget, med 7 492 tkr. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om kommunstyrelsens 
årsredovisning för år 2010. 

Bcslutsundcrlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23, § 29 

Förslag till beslut, ekonomichef Anders Johansson, 2011-02-16 

Årsredovisning kommunstyrelsen 

Beslu tsex red ier; ng 
KOIl1I1l un ledn ings förva !tn ingen 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 40 Årsredovisning 2010 för Karlsborgs kommun 

Dur 4.2011 

Kommunstyrelsens förslag 

Sida 49 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 2010 för 
Karlsborgs kommun. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till årsredovisning 
20 l O för Karlsborgs kommun. 

Bokslutsberedningen har godkänt det upprättade förslaget. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Karlsborgs kommuns 
årsredovisning för år 20 l O. 

Beslutsunderlag 
Bokslutsberedningens protokoll, 2011-03-02 

Förslag till beslut, ekonomichef Anders Johansson 

Årsredovisning 20 10 för Karlsborgs kommun 

Årsredovisning 2010 för VA-verksamheten Karlsborgs kommun 

._------_. :-=::-,------, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes $ign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 41 Val av en ledamot och cn ersättare till styrelscn för 
Bottensjöns fiskcvårdsom rådesförcning 

Dnr 206.2010 

Kommunstyrclscns bcslut 
Kommunstyrelsen utser nedanstående ledamot och ersättare i Bottensjöns 
fiskevårdsområdesf6rening: 

Lcdamot 
Anders Akcrstedt 
J ärpstigcn 12 
546 33 KARLS BORG 

Ersättarc 

(FP) 

Gunnar Ekfeldt (S) 
Ebbanäsvägen 3 
546 72 MÖLLTORP 

Bes lu tsex red jeri ng 
Anders Åkerstedt 
Gunnar Ekfeldt 
Gata- och parkenhetens chef Gunnar Englund 
!lottensjöns fiskevårdsområdesförening 
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Justerandes sign 

KS § 42 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund informerar om: 

• Tidningen Dagens Samhälle ska kommunstyrelsens ledamöter även 
fortsättningsvis få hemsänd. 

• Försvarsmaktsråd Skaraborg 

• HjoTiBorg mötet 2011-03-07 

Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Kommunalförbundets kommande möte där utredningen kring 
Karlsborgsbanan ska behandlas. 

!T-chef Peter Kjellgren informerar kring läsplattor och Tablet PC. 

1---
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-03-09 

KS § 43 Beslut med stöd av delegationsrätt 

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

• Investeringsmedel kultur- och fritidsnämnden, konst inköp 

• Inlösen av leasingbil, V A-enheten 

• Investeringsmedel, barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarnbäcken 

• Investeringsmedel, barn- och utbildningsförvaltningen, Kopparsjön 

• Investeringsmedel, barn- och utbildningsförvaltningen, 

Ekonomichefen har beslutat om medelsplacering i enlighet med kommunens 
finanspolicy avseende: 

• Bokslutsdispositioner år 20 l O 

Ekonomichefen har antagit anbud för ramavtal och övriga 
kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster avseende: 

• Bilinhyrning, avtal 

• Teckningsfullmakt, postförmedlingstjänster 20 l O 

• Tilldelningsbeslut, öppna programvaror 20 l O 
• Tilldelningsbeslut, möbler 20 10 

• Företagshälsovård, avtal med Din & Minhälsan 

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

• Autoplan VW Golf, hemvården 

• Autoplan Toyota Yaris, hemvården 

/J;J-l-
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KS § 44 Meddelanden 

Kommunstyrelsen 

SammantrMesdatum 

2011-03-09 

• Protokoll Folkhälsorådets inklusive verksamhetsplan 2011-02-18 

• Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2011-02-07 

• Protokoll Kollektivtrafiknämnden 2011-02-08 

• Protokoll Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen 20 II-O 1-28 

• Protokoll Skaraborgs kommunalförbund, 
förbundsfullmäktige 2011-01-14 


