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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 83 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 67 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen med tillägget att § 72, "Förslag till 
balanserat styrkor! för kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun år 2012" 
tillkommer. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 84 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 68 Årsredovisning kommunala bolag år 2010 

Onr 72.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2010 för AB Vaberget, AB Karlsborgsbostäder, 
Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs Värme AB, Karlsborgs Energi Försäljning 
AB och Karlsborgs Turism AB. 

Sammanfattning 
AB Vaberget, AB Karlsborgsbostäder, Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs 
Värme AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB och Karlsborgs Turism AB har 
till kommunfullmäktige överlämnat sina årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 20 l O. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 62, 2011-05-25 
Årsredovisningar bolagen 20 l O, maj 2011 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 85 

J usterandcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 69 Definitiva budgetdirektiv och ramar för år 2012 

Dnr 52.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer budgetramar och direktiv för budget- och 
verksamhetsplan för år 2012. 

Sammanfattning 
Inför budget 2012 har ramar, direktiv samt en arbetsplanering utarbetas. De 
finansiella målen överensstämmer med de långsiktiga målen som fastställts av 
kommunfullmäktige i samband med budget- och verksamhetsplan för år 2011. 

Målen innehåller bland annat ett resultat före avsättningar på 6,3 mnkr. 
Skattesatsen är oförändrad (21,50 kr). Investeringsutrymmet beräknas till 31 
mnkr. Ramarna utökas totalt för verksamheterna i kommunen med 7,8 mnkr 
(2,6 %). Kostnader för löneökningar beräknas till 3,5 %. Effektiviseringar blir 
nödvändiga för att rymma verksamheterna inom disponibla ramar. 

Ekonom Lena Haagman informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 63, 2011-05-25 
Skrivelse från ekonomichef Anders Johansson, 2011-05-16 
Direktiv och arbetsplanering Budget 2012, 2011-05-16 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 86 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 70 Kostprogram fOr Karlsborgs kommun 

Dnr 177.20 I O 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till kostprogram för år 2011-
2014. 

Sammanfattning 
Kostchef Liz Borgwardt har lämnat ett förslag till kostprogram för Karlsborgs 
kommun för antagande. Förslaget har utarbetats med beaktande av de 
synpunkter som framkom under remissbehandlingen och de riktlinjer som 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat om 2011-04-27. 

Utgångspunkterna för programmet är att måltiden är en hälso- och 
trivselfaktor som har stor betydelse för prestationer och välbefinnande samt att 
en näringsmässigt balanserad mat förebygger och läker ohälsa. Den ska 
engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. 
Syftet är att kostprogrammet ska vara ett instrument för ett målinriktat arbete 
gällande kost- och livsmedelsfrågor inom kommunen, samt att 
kommunikation, samverkan och medvetenhet inom området ska öka. Mat och 
måltidsfrågor ska belysas ur perspektiven, hälsa, miljö och kvalitet. 

I programmet anges att kommunen ska följa de Svenska 
Näringsrekommendationerna (SNR) avseende energi- och närings intag, 
måltidsordning, samt livsmedelsval, som Livsmedelsverket fastställer. 
Kommunen ska även följa "Råd om bra mat i äldreomsorgen" som 
livsmedelsverket ger ut. Inom skola, förskola och fritidshem gäller 
livsmedelsverkets "Råd för bra mat i förskolan" och "Råd för bra mat i 
skolan" som grund för planeringen av måltidsverksamheten. 

Kostprogrammet föreslås gälla perioden 2011-2014. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll § 15, 2011-05-25 
Tjänsteskrivelse, kommunchef Thomas Johansson, 2011-05-17 
Förslag till Kostprogram, 2011-05-17 

Uldragsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 87 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 7l Revidering av socialnämndens reglemente 

Dnr 127.2011 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för socialnämnden i 
Karlsborgs kommun att gälla från 2011-08-0 I. 

Sammanfattning 
Socialnämndens reglemente har reviderats. Nya bestämmelser avseende 
bestämmelser om ordförande, förste vice och andre vice ordförande har lagts 
till. Ett stycke har tagits bort vad gäller delegering från kommunfullmäktige 
och ett nytt stycke om arbetsmiljön har lagts till. 

Socialchef Anne Höjer informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll § 86, 2011-06-08 
Förslag till reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun, 2011-06-08 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 88 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 72 Förslag till balanserat styrkort fOr kommunfullmäktige i 
Karlsborgs kommun år 2012 

Dnr 75.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till balanserat styrkort för 
kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun. 

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 styrkor!. 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 

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. 

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna i de av 
kommunfullmäktige representerade partierna lämnat förslag på utformningen 
av kommunfullmäktiges styrkort. 

Förslaget delas, presenteras och bereds på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Förslag från kommunfullmäktiges presidium, 2011-06-13. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 89 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 73 Avsiktsförklaring om turismsamarbete 

Dnr 107.201 I 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun avser att samarbeta 
med Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner om utvecklingen 
av turistnäringen i de fyra kommunerna 

2. Kostnaden för utvecklingsarbetet, 80 000 kronor, finansieras genom 
kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 20 I I 

Sammanfattning 
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner är överens om att 
samarbeta för att utveckla turismnäringen i de fyra kommunerna. 
En del av samarbetet är att tillsammans med Västsvenska Turistrådet kartlägga 
behov av utvecklingsinsatser och konkreta aktivitetsförslag hos befintliga 
turistföretag samt stimulansåtgärder för att få fler företag i turisrnnäringen i 
norra Skaraborg. Denna kartläggning ska ske under perioden augusti till 
december år 201 I. 
För arbetets genomförande är de fyra kommunerna överens om att dela på 
kostnaden för en heltidstjänst för tiden 20 11-08-0 I -- 2011- I 2-31. 
Lönekostnaden inklusive sociala avgifter och resor uppskattas till 320 000 
kronor. Kostnadsfördelning sker med en fjärdedel vardera på respektive 
kommun. 
Kartläggningen med förslag till aktiviteter med mera redovisas för de fyra 
kommunerna under december månad år 20 I I. 

Kommunchef Thomas Johansson infonnerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll § 64, 2011-05-25 
Förslag till avsiktsförklaring, 2011-05-19 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 90 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 74 Diskrutiner vid vårdavdelningarna på Haganäset 

Dnr118.2010 

Kommunstyrelsens beslut 

I .  Kommunstyrelsen beslutar att smutsig disk från vårdavdelningarna 
som enligt tidigare rutiner diskats i centralköket åter ska hanteras av 
kostenheten, från och med 2011-10-0 I. Hanteringen ska ske på sådant 
sätt att inga korsande flöden uppstår. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchef Thomas Johansson i uppdrag 
genomföra detta i samverkan med socialförvaltningen, kostenheten och 
fastighetsenheten. 

3. Eventuella kostnader som uppstår med anledning av 
kommunstyrelsens beslut ska, inför budget 2012, behandlas av 
budgetberedningen. 

4. Uppkomna kostnader för år 2011 behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde 2011-10-12. 

Sammanfattning 
Den disk från vårdavdelningarna som tidigare hanterades i centralköket har i 
samförstånd med och efter beslut av tidigare äldreomsorgschefen överförts till 
vårdavdelningarna från och med 2010-01-04. Anledningen till att disken 
flyttades från centralköket till vårdavdelningarna var att hanteringen medförde 
så kallade korsande flöden med smittorisk som följd. 

Risken för smittspridning till följd av korsande flöden har uppmärksammats av 
extern kontrollant i samband med den egenkontroll som kostenheten bedriver i 
syfte att uppfylla kraven i förordningen EG nr 178/2002, art. 17, 18 och 19 
(allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning) och EG nr 85212004 
(livsmedelshygien). 

Socialnämnden har i beslut, SN § 84, 2010-06-02, brutit den 
överenskommelse som träffats mellan kostchefen och äldreomsorgschef. 
Frågan om var vårdavdelningarnas disk ska hanteras har därefter utretts av 
både socialnämnden och kostenheten. 

Den av socialnämnden beställda utredningen tonar ner frågan om korsande 
flöden i centralköket. Utredaren anser att detta problem går att lösa på annat 
sätt, än att flytta disken till vårdavdelningarna. Detta förslag avvisas dock 
samstämt av expertis på livsmedelslagstiftningen. Även ett företag som är 
expert på flöden och maskiner i storköksbranschen rekommenderar att disken 
sker på vårdavdelningarna i stället för i centralköket. Skälet till detta är att 
hantering av vårdavdelningarnas disk i centralköket kräver omfattande 
ombyggnader för att förhindra korsande flöden i köket. Bland annat kommer 
större delen av den nuvarande restaurangen att behöva tas i anspråk. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 91 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

De två utredningar som behandlar arbetsmiljön och diskutrustningen på 
vårdavdelningarna konstaterar båda att det finns brister i arbetsmiljön som 
behöver åtgärdas om vårdavdelningarna ska kunna hantera sin egen disk på ett 
bra sätt. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets sammanträdesprotokoll § 16,2011-05-25 
Utredning kring logistik och diskhantering, Hagannäsets äldrecenter med 
boendeavdelningar. Göran Lindersson konsult AB. 
Angående diskhantering och korsande flöden på centralköket Haganäset, 
Anticimex. 
Diskhantering på Haganäsets äldrecenter, Skövde kommun, skolförvaltningen. 
Förslag till lösning av flödet av smutsig disk från avdelningar till 
centraldisken, Storköksinnovationer. 

Notering 
På grund av jäv deltar inte Inger Larsson (FP) i beslutet. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 92 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 75 Budgetuppföljning maj 2011 

Dnr 178.2010 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av de redovisade budgetuppföljningarna för 
perioden januari - maj 20 I l  och lägger dem till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som visar underskott i 
prognosen att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. 

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

Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om 2 048 tkr, vilket är 
en förbättring jämfört med utfallet för mars (resultat minus 4 472 tkr). 
Prognosen för kommunstyrelsen visar, på grund av reparation av stenbryggan, 
på en betydande negativ avvikelse. Barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden visar, för deras omsättning, mindre negativa avvikelser. Barn
och utbildningsnämndens prognos har förbättrats med drygt 3 mnkr medan 
socialnämndens prognos har försämrats med drygt 0,5 mnkr sedan 
marsuppföljningen. 
Finansförvaltningens prognos visar på ett positivt utfall om 4 630 tkr över 
budget. Högre skatteintäkter är den främsta orsaken till den positiva prognosen 
för finansförvaltningen. 
Totalt medför förändringarna att årets resultat förbättras och ligger över både 
kommunens långsiktiga och årets resultatmål. 
Åtgärdsplaner för att komma till rätta med verksamheternas underskott bör 
dock utarbetas. 

Totalt medför prognosen för de kommunala bolagen (481 tkr) att årets resultat 
för kommunkoncernen (kommunen och bolagen) beräknas till 7 248 tkr. 

Ekonom Lena Haagman informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Budgetuppföljning maj 2011, 20 l 1-06-0 l 

Uldragsbeslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 93 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 76 Yttrande över samrådsunderlag för Karlsborgsmålet 
Hammaren, Enebågen 1:2 

Dor 210.2010 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kommunchefens 
skrivelse daterad 2011-06-08. 

Sammanfattning 
Försvarsmaktens har i skrivelse till Karlsborgs kommun hemställt om skriftligt 
samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken i rubricerade ärende. Eventuellt yttrande 
ska vara Försvarsmakten tillhanda senast 2011-06-15. 

Kommunchefen har upprättat förslag till yttrande i ärendet. Av yttrandet 
framgår att Karlsborgs kommun är positiv till att Försvarsmakten vill utveckla 
sin verksamhet i kommunen och förutsätter att verksamheten går att förena 
med en hållbar utveckling i enlighet med miljöbalkens intentioner. 

Kommunen konstaterar också att det finns en oro bland befolkningen för den 
planerade verksamhetens miljökonsekvenser. Förvarsmakten uppmanas i 
yttrandet att ta denna oro på allvar och noggrant redovisa såväl de 
miljökonsekvenser som verksamhet kommer att ge upphov till, som de 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas i syfte att 
förebygga, hindra eller motverka skador på människors hälsa och miljön. 

Karlsborgs kommun vill också att Försvarsmakten kallar till ett offentligt 
informationsmöte i Karlsborg och redogör för innehållet i den ansökan om 
tillstånd för verksamheten enlig miljöbalken som länsstyrelsen ska pröva. Vid 
detta möte bör även länsstyrelsen medverka och redogöra för hur 
prövningsprocessen går till och länsstyrelsen syn på ärendet. 

Bygg- och miljönämnden har lämnat eget yttrande i ärendet och nämndens 
ordförande Anders Lundgren informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämndens protokoll § 51,2011-06-09 
Bygg- och miljönämndens yttrande, 2011-06-09 
Vättemvårdsförbundets yttrande, 2011-04-26 
Kommunchef Thomas Johanssons skrivelse, 2011-06-08 
Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet, mejl, 2011-05-18 
Försvarsmaktens Samrådsunderlag Karlsborgsmålet Hammaren, 2011-05-03 
Försvarsmakten, Tillståndsprövning Karlsborgsmålet Hammaren, hemställan 
om skriftligt samråd med myndigheter och intresseorganisationer, 2011-04-19 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 94 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 77 Medfinansiering Försvarsmaktsråd Skaraborg 

Dnr 21.2011 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avsätter 30 000 kronor till medfinansiering av 
nationella kommunikationsaktiviteter kopplade till Försvarsmaktsråd 
Skaraborg. 

2. Avsatta medel, 30 000 kronor, tas ur kommunstyrelsens förfogande
anslag för år 20 Il. 

Sammanfattning 
Skövde kommun har ställt frågan till Karlsborgs kommun avseende viss 
med finansiering av nationella kommunikationsaktiviteter kopplade till arbetet 
inom Försvarsmaktsråd Skaraborg. Samma fråga är ställd till Lidköpings 
kommun och avser en medfinansiering med 30 000 kronor per kommun. 
Skövde kommun har tagit fram en kommunikationsplan i samverkan med 
Newsmill och avsatt 300 000 kronor till försvarsaktiviteter, 200 000 kronor till 
nationella aktiviteter och 100 000 kronor till lokala aktiviteter inom 
Försvarsmaktsrådets arbetsgrupper. 
Utöver de avsatta medlen lägger Skövde kommun 30 % av en heltid på 
årsbasis för att arbeta med Försvarsmaktsrådet. 

Beslutsunderlag 
Kommunikationsplan, 2011-06-08 
Kjell Sjölunds (C) skrivelse, 2011-06-08 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 95 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-06-15 

KS § 78 Information 

Bygg- och miljönämndens ordförande Anders Lundgren (C) informerar om: 
• Vätternvårdsförbundet 
• Infrastrukturfrågor 
• Samråd angående Försvarsmaktens planerade verksamhet på 

Hammaren, Enebågen 1:2 

Karlsborgs Utveckling ABs VD Peter Karlsson informerar om: 
• Varumärket 
• Industrihotell 
• Aktuella näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) informerar om: 
• HjoTiBorg sammanträde 
• Lönenämndens sammanträde 
• Räddningstjänsten Östra Skaraborgs sammanträde 
• Erik Nordevall ska döpas i Stockholm den 29 augusti 20 I l 
• Kommunfullmäktiges ledamöter inbjuds att gå nya fastningsturen den 

21 juni 201 I 

Kommunchef Thomas Johansson informerar om: 
• Rekryteringen av ny bygg- och miljöchef 
• Situationen på kansliet 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomichefen har beslutat i följande inköpsärende: 
• Avtal med Danske Bank för leasing gällande fordon 

Ekonomichefen har beslutat i följande ekonomiärenden: 
• Kostenheten, inköp av boxar för transport av mat samt utbyte 

skärmaskin 
• Uppgradering av data kapacitet för allmänhet och personal på Moliden 
• Lekplatsutrustning i Kyrkparken i Mölltorp 
• Byte av badbrygga vid Strandvägen 
• Byte och målning av fasad på gata-parkförrådet 
• Staket vid Idrottsplatsen i Mölltorp byts ut 
• Inköp av möbler och inredning till Moliden 
• Byte av fordon till gata-parkenheten och omfördelning av 

investerings medel från Åsenvägen till inköp av bil 
• Installation av värmepump till K vambäcken 
• Renovering av Kamnstolar 

Personalchefen har beslutat i följande ärende: 
• Löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställningar av 

personal 

Kultur- och fritidschefen har beslutat i följande ärenden: 
• Fördela föreningsbidrag för år 2010 

• Fördela bidrag till studieförbund 

Utdragsbestyrkande 
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• Anmälda brott Skaraborgs polisenheter januari-maj 2011 

• Kallelse till kongress med Sveriges Kommuner och Landsting den 8-10 
november 2011 

• Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastigheter på Storgatan 
och Kungsgatan 

• Minnesanteckningar från Plankommitten, 2011-01-12 

• Minnesanteckningar från Plankommitten, 2011-04-06 

• Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll med beslut gällande 
namn på kvarter och gator i Parkenområdet 

• Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll med beslut gällande 
parkering utmed Torggatan 

• Avfallshantering Östra Skaraborgs sammanträdesprotokoll från 2011-
04-04 

• Brottsförebyggande rådets sammanträdesprotokoll från 2011-05-11 

• Folkhälsorådet sammanträdesprotokoll från 2011-05-02 

• Räddningstjänsten Östra Skaraborgs sammanträdesprotokoJl från 2011-
04-28 

• Rapport från Luft i Västs årsmöte 2011-05-06 

• Skaraborgs kommunalförbunds sammanträdesprotokoll från 2011-04-
29 

Utdragsbestyrkande 


