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KS § 45 Plan fOr intern kontroll 

Dnr 4.2011 

Kommunstyrelsens förslag 

l .  Kommunfullmäktige antar Plan för internkontroll 2011-2014 att gälla 
från och med 2011-07-01 

2. Reglemente för internkontrollplan antagen av kommunfullmäktige 
2006-10-30, upphör att gälla 2011-06-30 

Sammanfattning 
Nu gällande reglemente för internkontroll samt kommunövergripande 
internkontrollplan 2007-20 lO fastställdes av kommunfullmäktige 2006-10-30. 
Syftet med denna plan är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller 
en tillfredsställande internkontroll. Den interna kontrollen är en process där 
den politiska ledningen, förvaltningsledningen, bolagsledningen och övrig 
personal samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppfylla mål 
som: 

• En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig redovisning, rapportering och information om 
verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och kommunala 
styrdokument som policys, reglementen, verksamhetsplaner, 
budgetramar och övriga ekonomistyrningsprinciper 

Internkontrollplanen har löpt ut och reglementet är i behov av uppdatering då 
det även föreslås omfatta de helägda kommunala bolagen. 

Dokumenten sammanfogas nu till en koncerngemensam plan för internkontroll 
för år 2011-2014. Nämnderna och bolagen ansvarar för att komplettera planen 
med kontroll av rutiner och moment som är specifika för varje nämnd och 
bolag. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-23 § 36 
Ekonomichef Anders Johansson, Förslag till beslut, 2011-03-11 
Förslag till Plan för internkontroll 2011-2014 
Mall för internkontrollplan, 2011-03-15 
Mall för uppföljning av internkontroll för bolag, 2011-03-15 

Utdragsbestyrkande 
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KS § 46 Granskningsrapport, Projekt Moliden 

Dnr 24.2011 

Kommunstyrelsens beslut 

l .  Kommunstyrelsen godkänner ekonomichefens yttrande och 
överlämnar det till revisionen som sitt eget 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram 
gemensamma regler avseende mottagande av gåva 

3. Förslag till regler ska lämnas till kansliet senast 2011-12-31 

Sammanfattning 

Sida 57 

Komrev har genomfört en granskning av fakturarutiner med mera, vad gäller 
investeringsprojektet Moliden. Arbetet är ett led i revisorernas fortlöpande 
genomgång och kontroll av system och rutiner. 

Granskningen har sammanfattats i en rapport som revisorerna har behandlat. 
Rapporten innehåller kommentarer och förslag till åtgärder och revisorerna har 
beslutat överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ekonomichefen har yttrat sig angående revisorernas granskningsrapport. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-23 § 37 
Skrivelse Karlsborgs kommuns revisorer, 2011-01-31 
PWC, Verifikationsgranskning 20 l O; Projekt Moliden samt 
fastighetsavdelningen, december 20 I O 
Ekonomichef Anders Johansson, Yttrande, 2011-03-11 
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Kommunstyrelsen 
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KS § 47 Ansökan om avtals pension 

Dur 38.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår Ingvor Engvalls ansökan om särskild avtalspension. 

Sammanfattning 
Ingvor Engvall har ansökt om särskild avtalspension. Socialchef Ann höjer har 
yttrat sig i ärendet och konstaterar att avtalet angående särskild avtalspension 
bygger på att kommunen vill garantera den framtida personalförsörjningen vid 
övertalighet. 

I detta ärende råder ingen arbetsbrist och inga uppsägningar är aktuella. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-23 § 38 
Ulrika Wennerkull, Yttrande angående ansökan om särskild avtalspension, 
2011-03-01. 
Handlingar, vilka delas vid arbetsutskottets sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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KS § 48 Budgetuppföljning mars 2011 

Dnr 178.2010 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheternas prognostiserade 
underskott medför att årets resultat hamnar på en oroväckande låg ni vå 

2. Kommunstyrelsen kallar till presidieträff med barn- och 
utbildningsnämnden snarast 

Sammanfattning 
Nämnderna och bolagen har inkommit med helårsprognoser baserade på 
utfallet under mars månad. 

Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om 4 472 tkr, vilket är 
en försämring jämfört med utfallet för nämnderna år 20 l O (resultat minus 
3 527 tkr). Prognoserna för barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen visar på stora underskott. Socialnämnden uppvisar dock i 
motsats till tidigare år en positiv prognos. Finansförvaltningens prognos visar 
på ett positivt utfall om 1 728 tkr över budget. Högre skatteintäkter är den 
främsta orsaken till den positiva prognosen för finansförvaltningen. 

Totalt visar prognoserna för de kommunala bolagen (minus 137 tkr) att årets 
resultat för kommunkoncernen (kommunen och bolagen) ytterligare sänks till 
l 304 tkr. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning mars 2011, 2011-04-05 
Ekonomichef Anders Johansson, Yttrande, 2011-04-05 

lJtdragsbcstyrkandc 
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KS § 49 Personalfrågor 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2011-04-13 

Kommunchef Thomas Johansson informerar om: 

• Anställning av ny fastighetschef 

• Personalsituationen på kansliet 

• Rekry1ering av ny bygg- och miljöchef 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C)informerar om: 

• Verksamhetsplan för ökad insamling av matavfall inom 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Sida 61 

Ledamöterna Agneta Artman (M) och Maria Gustavsson (S) informerar om: 

• Deltagande i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs sammanträde 2011-
04-01 

Projektledare Jan Dahlqvist infOlmerar om: 

• Nya fastningsturen 

Patrik Zimonyi, Forsviks Varv och Hans Hellman, Forsviks Industriminnen 
informerar om: 

• Verksamheterna 

VD för Karlsborgs Energi AB, Staffan Rahrn informerar om: 

• Förhandsreglering nättaxor 

• Beräkning av intäktsram 

• Elnätsavgifter/debiteringar 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § SI 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2011-04-13 

Beslut med stöd av delegationsrätt 

Personalchefen har beslutat i följande ärende: 

• Löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställningar av 
personal 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2011-04-13 

• Protokoll Folkhälsorådet 2011-03-15 

• Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2011-02-14 

• Protokoll Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2011-02-03 

• Protokoll Skaraborgs kommunalförbund, 2011-03-11 

• Protokoll Skaraborgs kommunalförbund, 2011-03-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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