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KS § 53 Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen med den ändringen att ärendet 
"Deluppföljning av Brottsförebyggande rådets verksamhet 2011" tillkommer 
under § 62. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

KS § 54 Utökning av rörelsekredit 

Dnr 69.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner att kommunkoncemens ram för 
rörelsekrediten utökas till 50 mnkr. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommunkoncems nu gällande rörelsekredit är maximerad till 3 5  
mnkr. De kommunala bolagen nyttjar större delen av befintlig kredit. För att 
säkerställa likvida medel vid tillfälliga belastningar finns ett behov av att höja 
rörelsekrediten till att, totalt för kommunkoncernen, omfatta 50 mnkr. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-27 
Ekonomichef Anders Johanssons skrivelse, 2011-04-15 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

KS § 55 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Dnr 200.2010 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunstyrelsen att 
gälla från och med 2011-07-0 1 . 

Sammanfattning 
Föreslagen revidering av reglementet görs mot bakgrund av vunna 
erfarenheter i samband med inrättande av ett tekniskt utskott inom 
kommunstyrelsen samt tillämpningen av den av kommunfullmäktige antagna 
arbetsmiljöpolicyn. Vid översynen av reglementet har också några inaktuella 
uppgifter tagits bort och vissa förändringar av redaktionell karaktär skett. 

Nedanstående ändringar och tillägg i reglementet föreslås. 

5 § Tillägg. Ett ny1t stycke införs enligt följande: 
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunledningsf6rvaltningens verksamhet 
bedrivs i enlighet med arbetsmiljöiagen, föreskrifterna för arbetsmiljön och 
kommunens arbetsmiljöpolicy. Kommunstyrelsen ansvarar också för att 
skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
kommunchefen i egenskap av förvaltningschef. Kommunchefen får i sin tur 
fördela arbetsmiljöuppgifter vidare inom förvaltningen 

7 § Ordet inköpsreglemente i fjärde punkten ersätts med inköpspolicy. 

9 § Följande ärendegrupper utgår ur reglementet: 
• ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen 
• styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt 
• utse en eller flera kommunala tillsynsmän enligt arbetsmiljöiagen 

20 § Tillägg om att ordföranden får fördela arbetsmiljöuppgifter till 
kommunchefen i egenskap av chef för kommunledningsförvaltningen. 

26 § Precisering av vilka funktioner som ingår i det tekniska utskottet och ett 
tillägg om att utskottet föreslås ha två ersättare. 

29 § Tillägg om tjänstgörande ersättare i tekniska utskottet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-27 
Kommunchef Thomas Johanssons skrivelser, "Förslag till reviderat 
reglemente" samt "Ändringar i kommunstyrelsens reglemente". 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 69 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

KS § S6 Införande av balanserat styrkort 

Dm 75.2011 

Kommunstyrelsens förslag 

I .  Kommunfullmäktige beslutar att från och med år 2012 införa styrkort 
enligt föreslagen struktur med perspektiv och önskat läge. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att 
i samverkan med gruppledarna i de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige lämna förslag på utformningen av 
kommunfullmäktiges styrkort. 

3 .  Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder och kommunstyrelsen att i 
budget- och verksamhetsplan för 2012 inarbeta förslag till styrkort 
uti från föreslagen struktur. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har i budget och verksamhetsplanen beslutat att från och 
med år 2012 ska kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder arbeta 
med mål- och resultatstyrning utgående från styrkort. Styrkortet är ett 
flerdimensionellt styrverktyg som ska utgå från kommunens vision och 
innehålla, strategi, styrtal, aktiviteter samt mätning och uppföljning av 
verksamheterna. Styrkortet ger möjlighet att se balansen i verksamheten ur 
flera perspektiv, önskat läge samt olika tidsdimensioner (igår, idag, imorgon). 
För att nå en helhetsbild av verksamheten i Karlsborgs kommun föreslås 
följande fyra perspektiv: 

• Medborgare/kundperspektivet 
• Medarbetareperspektivet 
• Samhällsutvecklingsperspektivet 
• Ekonomiperspektivet 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Styrkort ska utarbetas på två nivåer i kommunen, fullmäktige, och 
kommunstyrelse/nämnd. Nämnderna kan sedan, om det är lämpligt, använda 
en tredje nivå och bryta ned styrkortet på enhetsnivå. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-27 
Skrivelse från ekonomichef Anders Johansson, 2011-04-19 

Utdragsbcslyrkande 
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Justerandes sign 

KS § 57 Skola 2016 

Dnr 166.2010 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner att: 

l .  En ny skola för årskurs F-6 byggs på platsen för nuvarande 
Strandskolan. 

2. Carl Johanskolan byggs om och anpassas för årskurs 7-9. I skolan ska 
inrymmas fritidsverksamhet "Kabyssen", vuxenutbildning och 
kulturskola 

3. Inriktningen är att den om- och tillbyggda Carl Johan skolan i 
framtiden även ska inrymma kommunbibliotek samt kultur- och 
fritidsförvaltning 

4. Det fortsatta program-, plan och projekteringsarbetet för nybyggnation 
vid Strandskolan och om- och tillbyggnad av Carl Johanskolan, ska 
bedrivas med målsättningen att byggnation kan påbörjas senast andra 
halvåret 2013 och avslutas under 2016 

5. Arbetet enligt punkt 4 ska bedrivas projektinriktat med 
kommunstyrelsens tekniska utskott som styrgrupp 

6. Kostnaden för arbetet, enligt punkt 4, finansieras projektvis via 
kommunbanken. Externa finansieringslösningar undersöks 

Sammanfattning 
Utredningen Skola 2016 har bedrivits i huvudsaklig överensstämmelse med de 
direktiv som kommunfullmäktige fastställt i beslut 2009-10-26 och 
2010-06-28. Arbetet har redovisats i två lägesrapporter som godkänts av 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-09 beslutade att en politisk grupp 
bestående av gruppledarna för samtliga partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige tillsätts med syfte att uppnå full politisk enighet i följande 
frågor: 

• Struktur för skola klass F till 9 i Karlsborg 
• Prioritera i vilken ordning om byggnation skall ske. Om möjligt ska 

även om byggnationen tidsbestämmas. 
• Eventuella behov av evakueringslokaler under ombyggnadstiden 
• Finansieringsfrågor 

Det har tidigare tagits beslut om nybyggnation av en ny förskola som ska 
ersätta Tallkotten, ombyggnation av " Gamla skolan" i Mölltorp till fritidshem 
och en utbyggnad av Kvarnbäckens förskola vilket innebär att all 

Utdragsbestyrkande 
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J lIsterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammantradesdatum 

2011-05-11 

förskoleverksamhet i Mölltorp lokaliseras till Kvarnbäcken. Projektering av 
dessa objekt pågår. 

Den politiska gruppen är enig om den framtida skolstrukturen i Karlsborg. 
Övriga frågor har diskuterats och det föreligger en gemensam syn på 
prioriteringar och evakueringslösningar. 
Finansieringsfrågorna hanteras för varje enskilt objekt och externa 
finansieringslösningar ska undersökas 

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

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-27 
Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölunds skrivelse, 2011-04-18 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

KS § 58 Bevilja ansvarsfrihet för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skara borg 

Dnr 72.2011 

Kommunstyrelsens förslag 

l .  Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg ansvarsfrihet för år 20 l O. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 20 l O. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 20 l O. Revisorerna i Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 l O och att årsredovisningen för år 2010 
godkänns. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-27 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Arsredovisning för år 2010 
PWC, Granskningsrapport för år 20 l O 
Revisionsberättelse för år 20 10 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 73 

JuSlcrandcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

KS § 59 Bevilja ansvarsfrihet för kommunalforbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dnr 72.2011 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet 
för år 2010. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2010. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har överlämnat den av 
direktionen godkända årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 20 l O. 
Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
föreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-27 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs revisorer 
Revisionsberättelse för år 20 I O 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Arsredovisning för år 20 l O 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammantradesdatum 

2011-05-11 

KS § 60 Årsredovisning av Samordningsförbunden Skövde och 
HjoTiBorg för år 2010 

Dnr 71.2011 

Kommunstyrelsens förslag 

l .  Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja styrelsen i Samordningsförbundet ansvarsfrihet för år 2010 

2. Kommunfullmäktige beslutar att det utgående egna kapitalet i 
respektive förbund överförs enligt förslaget i respektive 
förvaltningsberättelse till det nya gemensamma förbundet 
SkövdeHjoTiBorg 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet i HjoTiBorg bildades 2007-04-01 i enlighet med lagen 
2003: 121 O om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 
Samverkande parter är Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. 
Förbundet ombildas nu tillsammans med Samordningsförbundet Skövde och 
bildar ett nytt förbund - Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg från den l 
januari 20 Il. 

Styrelserna för Samordningsförbundet Skövde och Samordningsförbundet 
HjoTiBorg har lämnat sina årsredovisningar och revisionen har lämnat en 
revisionsberättelse där de tillstyrker att samordningsförbundens årsredovisning 
godkänns för år 20 l O. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-27 
Revisorerna i Samordningsförbunden, Revisionsberättelse för år 20 l O 

Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorgs sammanträdesprotokoll 
Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Skövde 
Samordningsförbundet Skövdes verksamhetsberättelse för år 20 I O 

Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet HjoTiBorg 
Samordningsförbundet HjoTiBorgs verksamhetsberättelse för år 2010 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 75 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

KS § 61 Projekt Styrel 

Dm 68.2011 

Kommunstyrelsens beslut 

l .  Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande prioritering av 
samhällsviktig verksamhet i Karlsborgs kommun för Styre I 

2. Kommunstyrelsen ger säkerhetssamordnaren i uppdrag att löpande 
under mandatperioden revidera prioriteringarna vid förändrade eller 
nya uppgifter inom Styrelsprocessen 

Sammanfattning 
För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har regeringen uppdragit åt 
Energimyndigheten att utveckla ett nytt system. Systemet kallas för "Styrel" 
som står för "Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer". 
Arbetet sker i samverkan med bland andra Svenska Kraftnät, 
Energimarknadsinspektionen, Svensk Energi, Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Svenska Kraftnät fattar beslut när Styre l ska användas i det svenska elnätet. 

De grundläggande kriterierna för prioritering av elanvändare i 
Styrelplaneringen är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet och grundläggande värden. Utöver denna prioritering kan 
verksamhet som omfattar särskilt stora ekonomiska värden vara motiverad att 
prioritera under ett första skede. 

Säkerhetssamordnare Maria Fast samt VD för Karlsborgs Energi AB Staffan 
Rahm informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-27 
Säkerhetssamordnare Maria Fasts skrivelse, 2011-04-14 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

KS § 62 Deluppföljning av Brottsförebyggande rådets verksamhet 2011 

Dnr 101.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen för perioden januari till april år 
20 Il vad avser kommunens åtaganden i det lokala brottsförebyggande arbetet 
(bil.l ). 

Sammanfattning 
Polismyndigheten har sänt ut en blankett för uppföljning av det lokala 
brottsförebyggande arbetet. Den grundar sig på det samverkansavtal som 
kommunen och polisen har ingått. Svar på uppföljningen skickas av både 
polisen och kommunen. 

Av uppföljningen framgår de åtaganden som kommunen har avtalat att 
genomföra under år 2011. Uppföljning ska ske vid tre tillfållen under året. Den 
första perioden omfattar januari-april. 

Uppföljningen så här långt visar att kommunen ligger bra till för att kunna 
uppnå de mål som är uppsatta för år 20 II. Arbetet i det lokala 
Brottsförebyggande rådet (B RÅ) fortsätter också att fungera bra. 

Uppföljningen av 2011 års verksamhet för perioden januari till april redovisas 
i sin helhet i bilaga till detta protokoll. 

Beslutsunderlag 
Brottsförebyggande rådets ordförande Peter Lindroth, förslag till beslut 2011-
05-10 
Uppföljning av åtagandeplan år 2011, 2011-05-10 

Utdragsbestyrkande 
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KS § 63 Personalfrågor 

Kommunchef Thomas Johansson informerar om aktuella personalfrågor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
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KS § 64 Information 

Stig Carlsson (S) informerar om: 
• Karlsborgs Utveckling AB:s årsstämma 
• Samrådsmöte med Karlsborgs Utveckling AB 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund informerar om: 
• Guidetur för nyanställda soldater 
• Enduro VM kommer att genomföras i Karlsborg under augusti månad 

2012 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Peter Lindroth informerar om: 
• Utjämningskommittens utredning "Likvärdiga förutsättningar

översyn av den kommunala utjämningen" 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

KS § 65 Beslut med stöd av delegationsrätt 

Ekonomichefen har beslutat i följande inköpsärenden: 

• Anta anbud för avtal avseende kopieringsmaskin till Mölltorps skola 
• Avtal revisionstjänster gällande AB Vaberget 
• Tilldelningsbesked finansiella leasingtjänster av fordon 
• Tilldelningsbesked gällande upphandling av kontorsmaterial 
• Inköp av lastmaskin till gata/park enheten 
• Leasing av återhämtningsfåtöljer 
• Köp och serviceavtal kopieringsmaskiner 

Ekonomichefen har beslutat i följande ekonomiärenden 

• Samarbetsavtal Karlsborgs kommun - NyföretagarCentrum Skaraborg 
• Inköp av möbler till skolor och förskolor 

Personalchefen har beslutat i följande ärenden: 

• Löneförmåner i samband med revisionsförhandlingar 
• Löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställningar av 

personal 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 80 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-05-11 

KS § 66 Meddelanden 

• Beviljande av serveringstillstånd vid restaurang Don Tomasos 
uteservering 

• Förlängning av serveringstillstånd vid Huldas cafe 
• Förtydligande av serveringstillstånd för restaurang Gyllene Örnen 
• Rådet för funktionshinderfrågors sammanträdesprotokoll från 2011-04-

04 

• Lönenämndens sammanträdesprotokoll från 2011-04-08 

• Styrgruppen för lokalt brottsförebyggande arbetes 
sammanträdesprotokoll från 2011-02-10 

• Räddningstjänsten Östra Skaraborgs sammanträdesprotokoll från 2011-
04-01 

• Kollektivtratiknämndens sammanträdesprotokoll från 2011-04-26 

• Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll från 2011-04-26 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga I KS 2011-05-11 § 62 

Karlsborgs kommun 
UPPFÖLJNING AV ATAGANDEPLAN 2011 

Kommunens uppföljning 

Atgärder Vem Mål När 
Ökat antal Polisen Genomföra 4 kontroller i 2011 års utgång 
krog kontroller samarbete med 

alkoholhandläqqare. 
Minskad offentlig Kommunen Översyn av Arligen 
alkoholkonsumtion förtäringsförbudet inom 

tätorten 

Polisen Arbeta enligt den så 
kallade 
"Kronobergsmodellen" 

Uppföljning jan april 

Inte påbörjat ännu men bedöms vara klart innan 2011 års utgårng. 
Uppföljning maj - aug 

Uppföljning sept - dec 

Ökad trygghetskänsla Kommunen/ BRA Genomföra trygghets- Genomförs 
vandringar i syfte att kontinuerligt 
kartlägga otrygga miljöer. 

Polisen Minst 1 O spontan besök på 
skolor i kommunen. 2011 års utgång. 

Kommunen/polisen Inventera samt vid behov 
aktivera och koordinera Pågår kontinuerligt 

I grannsamverkansprojekt. 
Uppföljning jan - april 

Ingen trygghetvandring har genomförts ännu. Kommer att genomföras under hösten. 
Uppfölininfl av tidigare genomförd trygghetsvandring pågår. 
Uppföljning maj - aug 

Uppföljning sept - dec 

Ökad trafiksäkerhet Polisen Ökat antal fartkontroller Genomförs 
kontinuerligt 

Kontroller av 
mopeder/behörighet samt Genomförs 
fordonets skick. kontinuerligt 

Kommunen/polisen Arbeta fram en plan för 2011 års utgång. 
trafikutbildning för elever i 
åk 4-6 samt åk 7-9 
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I I 
Uppföljning jan - april 

Arbetet pågår och beräknas vara klart innan 2011 års utrgång. 
Uppföljning maj - aug 

Uppföljning sept dec 

Drogförebyggande Kommunen/polisen Arbeta fram en långsiktig 2011 års utgång. 
insatser plan för det 

drogförebyggande 
arbetet. 

Pågår kontinuerligt 
Kommunen Utveckla arbetet med 

"vuxna på byn" 

Uppföljning jan - april 

Arbetet med den långsiktiga planen har påbörjats och beräknas vara klart innan 2011 års 
utgång. 
Arbetet med "vuxna på byn" påqår, om än i liten skala. 
Uppföljning maj aug 

Uppföljning sept - dec 
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