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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 100 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 81 Godkännande av dagordning 

En ny paragraf avseende delårsuppföljning av Brottsförebyggande rådets 
åtagandeplan år 20 Il  läggs in i dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 101 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 82 Detaljplan för Kulfånget l samt Tändhatten 6 

Dnr 99.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Kulfånget l samt Tändhatten 6. 

Sammanfattning 
Detaljplanen upprättas för att det ska vara möjligt att stycka av tomter för de 
radhus som är på väg att uppföras inom kvarteret Kulfånget. Dessa planeras 
sedan att säljas för enskilt ägande. Ä ven fastigheten Tändhatten 6 kan då delas 
upp i mindre tomter. 

Detaljplanen har utarbetats av bygg- och miljöförvaltningen och har hanterats 
med enkelt planförfarande. Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och anser inte 
att detaljplanen ska hanteras med enkelt planförfarande. Bygg- och 
miljönämnden bedömer därför att detaljplanen bör antas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-24, § 73 
Bygg- och miljönärnndens sammanträdesprotokoll, 2011-06-09 . 

. Detaljplan för Kulfånget l samt Tändhatten 6 med tillhörande handlingar. 

Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 102 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 83 Revidering av förbundsordning Avfallshantering Östra 
Skara borg 

Dnr 1 57.20 II 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra förbundsordningens lydelse i § 6 till 
"icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att 
delta i beslutsfattande vid direktionens sammanträden". 

Sammanfattning 
Nuvarande lydelsen i förbundsordningen, "ersättare deltar endast vid förfall av 
ordinarie ledamot", medger inte deltagande från ersättare vid direktionens 
sammanträden. Det bedöms vara nödvändigt att öka ersättarnas möjlighet att 
hålla sig väl förtrogna med arbetet i direktionen inför de tillfållen då de ska 
tjänstgöra. Den nya lydelsen föreslås bli, "icke tjänstgörande ersättare har 
närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att delta i beslutsfattande vid 
direktionens sammanträden". 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-24, § 74 
Avfallshantering Östra Skaraborgs sarnrnanträdesprotokoll, 2011-05-30. 
Förslag till reviderad förbundsordning. 

Beslutsexpediering 
A vfallshantering Östra Skaraborg 

Utdragsbeslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 103 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 84 Bestämmelser fOr KoIlektivtrafiksamverkan Skaraborg 

Dnr 63.2011 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige fastställer bestämmelserna för Kollektivtratiksamverkan 
Skaraborg. 

Sammanfattning 
Med anledning av planerad ägarförändring av Västtrafik AB samt Västra 
Götalandsregionens beslut om att inrätta en kollektivtrafiknämnd, har 
nuvarande Ägarrådet Skaraborg beslutat att ta fram förslag till bestämmelser 
för ett nytt samverkansorgan i kollektivtrafikfrågor för Skaraborgs kommuner. 

Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har behandlat förslaget 
och ansåg att beslut om förändringar i det gemensamma fårdtjänstreglementet 
ska fattas av respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-24, § 75. 
Kollektivtrafikkontoret, förslag till beslut, 2011-06-27. 
Skaraborgs kommunalförbund, sammanträdesprotokoll, 2011-05-27. 
Bestämmelser för kollektivtrafiksamverkan Skaraborg. 

Beslutsexpediering 
Skaraborgs kommunalförbund 
Tibro kommun, kollektivtrafikkontoret 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 104 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 8S Motion om offentligt informationsmöte om Försvarets 
planerade flyg- och skjutövningar 

Dnr 135.20 II 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 
(KS § 76) 2011-06-15, att motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Anne-Sofie Andersson (M P) yrkar i motion till kommunfullmäktige 2011-05-
30 att "Karlsborg kommun kallar kommuninvånarna till ett offentligt 
informationsmöte så snart miljökonsekvensbeskrivningen till den aktuella 
ansökan vid Hammaren inkommit, där kommunstyrelsen och samtliga partier, 
som finns representerade i kommunfullmäktige, får chansen att redogöra för 
sina ståndpunkter och föra dialog med kommuninvånarna om 
miljökonsekvenserna." 

Kommunstyrelsen har i beslut (KS § 76) 2011-06-15 yttrat sig över 
Försvarsmaktens samrådsunderlag för Karlsborgsmålet Hammaren, Enebågen 
l :2. Kommunen konstaterar i yttrandet 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. 

Förfarandet vid tillståndsprövningen är noga reglerat av lagstiftaren i syfte att 
bland annat säkerställa allmänhetens möjlighet att yttra sig i ärendet. Ansvaret får 
detta ligger hos prövningsmyndigheten som i det här fallet är Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-24, § 76. 
Kommunchef Thomas Johansson skrivelse, 2011-08-15. 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 76, 2011-06-15. 
Motion Ann-Sofie Andersson (M P), 2011-05-30. 

Beslutsexpediering 
Ann-Sofie Andersson (MP) 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 105 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 86 Revidering av revisorernas reglemente 

Dnr 168.20 II 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nytt reglemente för revisorerna att 
gälla från 2011-11-01. 

Sammanfattning 
Revisorerna har efter genomgång av reglementet lämnat förslag på justeringar. 
Förutom ordförande ska även en I:a vice och en 2:a vice ordförande finnas. 
Förtydligande har gjorts att kommunfullmäktiges presidium bereder 
revisorernas budget. 

Revisorerna har haft en dialog med kommunfullmäktiges presidium avseende 
förändringarna. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-24, § 77. 
Ordförande för revisorerna Evert Fingal, förslag till beslut, 2011-06-17. 
Förslag till nytt reglemente, Revisorerna i Karlsborgs kommun. 

Beslutsexpediering 
Revisorerna i Karlsborgs kommun 
PWC, Staffan Löfving 
Förvaltningarna j Karlsborgs kommun 

Uldragsbeslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL Sida 106 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 87 Delårsrapport juli 2011 

Dnr 178.20 I O 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige uppdrar åt de nämnder som visar underskott i prognosen 
att vidareutveckla och verkställa åtgärdsplaner för att komma tillrätta med 
budgetavvikelsen. 

Sammanfattning 
De senaste årens trend med goda resultat över resultatmålet prognostiseras att 
gälla också år 20 I I. Oron i omvärlden kommer att påverka Karlsborgs 
kommun, men effekterna förväntas slå igenom först från år 2012. Övriga 
orosmoln som finns för Karlsborgs kommun är den negativa 
befolkningstillväxten, samt de stora investeringsbehov som föreligger, främst 
inom skola och barnomsorg. 

Att resultatmålet uppnås enligt delårsrapporten beror främst på ett positivt 
finansnetto, men även på att de största nämnderna (barn- och utbildning samt 
socialnämnden) lämnar prognoser med lägre underskott än tidigare år. Viss 
osäkerhet finns dock i prognoserna för helåret 20 II. Bland annat beroende på 
hur utfallet för hemvården, gymnasiet och försörjningsstödet utvecklar sig i 
höst. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, skrivelse 2011-08-31. 

Beslutsexpediering 
Samtliga fllrvaltningar 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 88 Budget och verksamhetsplan år 2012, kommunstyrelsen 

Dnr 172.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till internbudget, budget och 
verksamhetsplan samt blankettunderlag för år 2012 och överlämnar detta till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Underlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och beslutade 
verksamhetsförändringar. Den ramjustering som blir följden av den 
skatteväxling som genomförs till årsskiftet 2011112 avseende förändrat 
huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Västra Götaland, är inte genomförd. 
Vidare är budgeten justerad med de insatserna som enbart gällde för år 20 II 
och ingår därmed inte i budget 2012. 

I materialet har det redogjorts för besparingar om 1 062 tkr för att nå en 
budget i balans. Utöver detta finns äskanden om tillägg till grundbudgeten om 
1 905 tkr. Förslaget bygger på att sökta investeringsmedel om 4 570 tkr 
godkänns. 

Förslaget innehåller en budget och verksamhetsplan som är utformad enligt 
fullmäktiges direktiv. En förändring från 2012 är införandet av balanserat 
styrkort, vilket införs både för fullmäktige och på nämndsnivå. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Notering 
S-gruppen deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-24, § 79. 
Ekonomichef Anders Johanssons förslag till beslut, 2011-08-11. 
Budget 2012, sammanställt blankettunderlag för kommunstyrelsen, 
2011-08-11. 

Beslutsexpediering 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 108 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Samrnanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 89 Revidering av infrastrukturplanerna för 
transportinfrastruktur 

Dnr 163.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kommunchefens 
skrivelse daterad 2011-08-17. 

Sammanfattning 
Nu gällande infrastrukturplaner omfattar åren 20 l 0-2021. Regeringen har lagt 
ut ett antal olika uppdrag om medfinansiering, trafikproblem, ökad kapacitet i 
järnvägsnätet med mera. Trafikverket har aviserat att förändringar i 
planeringssystemet kan komma att ske. Eventuellt läggs en proposition våren 
2012 med avsikten att nya investeringsplaner ska beslutas under år 2014. 
Vilka infrastrukturåtgärder som är mest angelägna måste därmed utarbetas 
inom kommuner och kommunal bolag. 

Skaraborgs kommunalförbund efterfrågar nu kommunens åsikter som kommer 
att sammanställas tillsammans med övriga medlemskommuner och framföras 
som ett förslag till kommunalförbundets styrelsemöte den 30 september 2011. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-24, § 78. 
Skaraborgs kommunalförbund, skrivelse, 2011-07-27. 
Kommunchef Thomas Johansson, skrivelse, 2011-08-17. 

Beslutsexpediering 
Skaraborgs kommunal förbund 
Bygg- och miljöflirvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 109 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 90 Leaderprojckt, ansökan om handelsutvecklingsstöd 

Dnr 173.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen kallar till ett extra sammanträde i anslutning till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-26, kl.18.00. 

Sammanfattning 
Syftet med projektet är att skapa en långsiktig och hållbar handel i Karlsborgs 
kommun där invånare ser ett mervärde i att handla i "egna"affårer. Resultatet 
av projektet ska bland annat utmynna i en strategisk handlingsplan för 
framtida utveckling av centrurnlhandel Ett av projektets slutmål är ett utökat 
och förbättrat samarbete mellan handel, fastighetsägare och kommunens 
tjänstemän och politiker. 

Målgruppen för projektet är handlare i Karlsborgs kommun, invånare 
Karlsborgs kommun och Karlsborgs företagare. 

Projektperioden är två år, från 2011-09-30 till 2013-09-30, Svensk Handel i 
Karlsborg är projektägare och projektets totala budget uppgår till I 559 255 kr. 

Peter Karlsson, vd KUB, informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Peter Karlsson, vd KUB, ansökan om handelsutvecklingsstöd. 

Thomas Johansson, kommunchef, skrivelse, 2011-08-31. 

Beslutsexpediering 
Leadergruppen 
Svensk Handel i Karlsborg 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbeslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 110 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 91 Delårsuppföljning av Brottsförebyggande rådets åtagandeplan 
år 2011 

Dur 101.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen för perioden maj till augusti år 
2011 avseende kommunens åtaganden i det lokala brottsförebyggande arbetet 
(bil.2). 

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

A v uppföljningen framgår de åtaganden som kommunen har avtalat att 
genomföra under år 20 II. Av avtalet framgår också att uppföljning skall ske 
vid tre tillfallen under året. Den andra perioden omfattar perioden maj-augusti. 

Uppföljningen så här långt visar att kommunen ligger bra till för att kunna 
uppnå de mål som är uppsatta för år 2011. Det är också glädjande att 
Karlsborgs kommun fortsätter att ligga lägst i Skaraborg när det gäller antal 
anmälda brott. 

Uppföljningen av 20 I l  års verksamhet för perioden maj till augusti redovisas i 
sin helhet i bilaga till detta protokoll. 

Brottsförebyggande rådets ordförande Peter Lindroth (S) informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Brottsförebyggande rådets ordförande Peter Lindroth (S), förslag till beslut, 
2011-09-05. 

Uppföljning av åtagandeplan år 20 11, 2011-09-05. 

Beslutsexpediering 
Polismyndigheten i Västra Götaland, Tommy Hoff 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 111 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

KS § 92 Information 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) informerar om: 

• Brevikens Golf • Representanter från kommunstyrelsen inbjuds till tävling 
mot LRF på Bondens marknad 

KommunchefThomas Johansson informerar om: 

• Insikt - Öppna jämförelser för kommunernas 
företagsklimat 

Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Utredning Karlsborgsbanan 

Informatör Karin Stattin informerar om arbetet med kommunens nya hemsida. 

Jan Dahlqvist informerar om den nya fåstningsturen, "Jakten på 
guldreserven". 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2011-09-07 

KS § 93 Delegationsärenden 

Kommunchefen har beslutat i fåljande fastighetsärenden: 

• Köpeavtal styckningslott A, Skogsvaktaren8 • Köpeavtal del av Gräshult 3 :8, 3 :21 • Köpeavtal del av Underbacken 6:1 • Köpeavtal del av Ebbanäs l :  14 • Köpeavtal del av Mölltorp 2:2 • Köpeavtal del av Svanvik 3: 11 O 

Personalchefen har beslutat i följande ärende: 

• Löneplaceringar/löneöverenskommelser vid 
nyanställningar av personal. 

Utdrags bestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-09-07 

Sida 113 

KS § 94 Meddelanden 

Justerandes sign 

• Protokoll från Västtrafiks årsstämma 2011-05-27 • Anmälda brott Skaraborgs polisenheter januari-juli 20 II • Protokoll Avfallshantering Östra Skaraborg 2011-05-30 • Rapport Länsstyrelsen, Bostadsmarknadsundersökning 
2011 • Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2011-06-13 • Sammanträdesplan Sveriges Kommuner och Landsting • Protokoll Skaraborgs kommunalförbund 2011-05-27 • Västra Götalandsregionens beslut om ansvarsfrihet för 
samordningsförbunden 2011-06-14 • Protokoll bygg- och miljönämnden 2011-06-09 • Protokoll Skaraborgs kommunalförbund 2011-06-22 • Information om budget från Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 2011-06-22 • Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott avseende 
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 20 I 1-06-15 

Utdragsbeslyrkandc 



Bilaga 2 KS 2011-09-07 § 91 

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 

alkoholhandläggare. 
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 at! kontinuerligt 
kartlägga otrygga miljöer. 

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

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

Lgrannsamverkansprojekt. 
Uppföljning jan april 

Ingen trygghetvandring har genomförts ännu. Kommer at! genomföras under hösten. 
Uppföljning 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 
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" pågår, om än i liten skala. 
Uppföljning maj - aug 

Uppföljning sept dec 


