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KS § 110 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 111 Budget och verksamhetsplan 2012 

Dnr 172.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till budget- och 
verksamhetsplan för år 2012 i enlighet med budgetberedningens protokoll 
2011-10-19 med följande förtydliganden, ändringar och tillägg: 

• Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21,07 per skattekrona. 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill 
säga öka kommunens skulder under året med maximalt 40 000 tkr. 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att omsätta lån till ett 
belopp av 15 000 tkr, vilket motsvarar de lån som förfaller under året. 

• Kommunfullmäktige fastställer resultatmålet till 4 250tkr. 

• Kommunfullmäktige tillför 200 tkr till kultur- och fritidsnämnden för 
biblioteksverksamheten i Mölltorp. 

Kommunstyrelsens beslut 

l .  Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samverkan med 
barn- och utbildningschefen och kulturchefen utreda en överföring av 
fritidsgården "Kabyssen" till kultur- och fritidsnämnden. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att inför budget 
2013 samordna samtliga tjänstemannaförslag inklusive utveckling av 
styrkortsmodellen. 

3. Kommunstyrelsen ger personalchefen i uppdrag att i samverkan med 
förvaltningarna, KUB och arbetstagarorganisationerna ta fram 
förslag till riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med 
lönebidragsanställningar och arbetsmarknadsåtgärder. 

4. Uppdragen enligt punkt I till 3 ovan redovisas till kansliet senast 
2012-04-10. 

5. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samverkan med 
kultur- och fritidschefen utreda den framtida biblioteksverksamheten 
i Mölltorp avseende lokalisering, omfattning och eventuell 
samverkan med andra parter. 

6. Uppdraget enligt punkt 5, ovan redovisas till kansliet senast 2012-06-
30. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände de preliminära ramarna och direktiven i februari. 
De definitiva ramarna och direktiven fastställdes av kommunfullmäktige i 
JUni. 

Utdrags best yrkande 
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Justerandes sign 

(f) Ifk' 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

Nämnder och styrelser har sedan till budgetberedningen lämnat in förslag till 
budget- och verksamhetsplaner för år 2012. Budgetberedningen har vid 
sammanträden under vecka 40 haft avstämningar med kommunens styrelser 
och nämnder. 

Information och förhandling med de fackliga parterna har genomförts. 

Ekonomichefen informerar i ärendet. 

Leif Andersson (S) redovisar s-gruppens budgetförslag. 

Yrkande 
Leif Andersson (S): Kommunfullmäktige fastställer budgetberedningens 
förslag till budget- och verksamhetsplan för år 2012 med de förslag till 
ändringar som socialdemokraterna föreslår. 

Ajournering 
Ajournering begärs k1.l3.20-13.30. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 
kommunfullmäktige och S-gruppens ändringsförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Reservation 
S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag (bil.S). 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens förslag till beslut, 2011-11-02. 
Budgetberedningens protokoll, 2011-10-04-06. 

Beslutsexpediering 

Förvaltningarna 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Karlsborgs Utveckling AB 
Arbetstagarorganisationerna 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 112 Budgetuppföljning oktober 2011 

Dm 178.20 l O 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt de nämnder som visar underskott i 
prognosen att vidta åtgärder för att kororna i balans. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att underskottet om 460 tkr i projekt 
"Hjulångarens Hirdigställande" får belasta kommunens resultat för år 
2011. 

Sammanfattning 

Nämnderna och bolagen har lämnat helårsprognoser baserade på utfallet under 
oktober månad. 

Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om 
- 4 983 tkr, vilket är en försämring jämfört med delårsrapporten (- 2 331 tkr). 
Utbetalning av borgensåtagande om 3 000 tkr är främsta förklaringen till 
resultatsänkningen jämfört med delårsrapporten. 

Prognosen för kommunstyrelsen visar, på grund av den infriade 
borgensåtagandet och reparation av stenbryggan, på en betydande negativ 
avvikelse. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden visar, för deras 
omsättning, mindre negativa avvikelser. 

Båda dessa nämnders prognoser har dock försämrats sedan 
delårsuppföljningen. Finansförvaltningens prognos visar på ett positivt utfall 
om 4 136 tkr över budget, främst beroende på högre skatteintäkter än 
budgeterat. 

Dock visar de senaste prognoserna på något lägre skatteintäkter än tidigare 
prognoser vilket medför att utfallet för finansförvaltningen är lägre än i 
delårsrapporten (4 630 tkr). Totalt medför förändringarna att årets resultat 
försämras och ligger under både kommunens långsiktiga och årets resultatrnål. 

Åtgärder för att komma till rätta med verksamheternas underskott bör snarast 
verkställas. 

Ekonomichefen informerar i ärendet. 

Kommunen 

Nämnd 
Kommunstyrelsen 

Tkr 

-3755 

Uldragsbcstyrkandc 

Vabergskoncernen 

Bolag Tkr 

AB Va berget -163 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

Kultur- och fritidsnämnden -75 KEAB 

Bygg- och miljönamnden 100 KEFAB 

Barn- och utbildningsnamnden -368 AB Kbg. bost. 

Socialnämnden -885 KVAB 

Summa nämnder -4983 Kbg Turism AB 

Summa bolag 

Finansförvaltningen 4 136 

Ej utförd. medel o övriga kostnader -55 BOSAB 

Resultatmål (före avsattning det>oni) 3900 Koncernjustering 

Prognos årets resultat 2998 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning oktober 20 II, 2011-11-03 
Ekonomichef Anders Johansson, Yttrande, 2011-11-03 

Beslutsexpediering 

Nämnderna 
Ekonomienheten 
Forsviks varv 

Utdragsbestyrkande 
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93 

-595 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 113 Detaljplan för Gräshult 14:3 mm, Flottiljområdet 

Dnr 111.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Gräshult 14:3 mm, 
Flottiljområdet i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Godkänt av Bygg-och 
miljönämndens arbetsutskott 2011-10-31. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöförvaltningen har på uppdrag av bygg- och miljönämnden 
upprättat en detaljplan för Gräshult 14:3 med mera, Flottiljområdet. 

Detaljplanen omfattar flottiljområdet och syftar till att reglera området så att 
tidigare planerade gator och parkmark inom allmän platsmark överförs till 
kvartersmark. Genom detta kan ett område samlas till en tomt som ska kunna 
vara inhägnad och användas för Försvarsmaktens verksamhet. Möjligheten att 
uppföra ny bebyggelse ökas samtidigt som nya bestämmelser införs som 
skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

En del av området omfattas av strandskyddsförordnande 300 meter från 
Vätterns strand. Avståndet till stranden från östra plangränsen är cirka 130 m. 
Detaljplanen anger att strandskyddet inte längre ska gälla inom planområdet. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöförvaltningen, förslag till beslut, 2011-10-27. 
Bygg- och miljöförvaltningen, Antagandehandling, 2011-10-27. 

Utdrags best yrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammantradesdatum 

2011-11-09 

KS § 114 Samverkansavtal Karlsborgs Utveckling AB 

Dnr 217.20 I 1 

Kommunstyrelsens fOrslag 

l .  Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till nytt 
samverkansavtal med KUB för tiden 2012-01-01 - 20 14-12-31. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund och kommunchef 
Thomas Johansson får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Sammanfattning 
Förslag till nytt samverkansavtal har utarbetats tillsammans med KUB:s vd. 
Det nya avtalet reglerar samverkansfrågor rörande näringslivsverksamhet, 
vissa arbetsmarknadsåtgärder, arbete med Tillgänglighetsdatabasen och 
servicetjänsten Fixarmalte. 
Utgångspunkten för samverkansavtalet är att, i enlighet med den av ägarna 
gemensamt formulerade grundsynen, aktivt verka för att främja näringslivets 
utveckling i Karlsborgs kommun. KUB ska aktivt sträva efter att tillgodose 
näringslivets och kommunens gemensamma intressen. Det innebär bland annat 
att KUB ska bidra till att befintliga företag i kommunen har förutsättningar att 
utveckla sin verksamhet. Verksamheten ska också bidra till att fler män och 
kvinnor vill och kan starta nya företag samt att fler företagare väljer att 
etablera verksamhet i kommunen. Samarbetet om arbetsmarknadsfrågor syftar 
till att förbättra förutsättningarna för enskilda personer, som inte kommit in på 
eller förlorat kontakten med arbetslivet, att etablera sig på arbetsmarknaden 
och därmed bli självförsörjande. Avtalet föreslås gälla från och med 2012-0 l 
O 1 till och med 2014-12-31. Kommunens kostnader för avtalet och uppgår år 
2012 till ca 2 130 000 kr. 

Yrkande 
S-gruppen: Ersättningen till KUB ska kvarstå på 2011 års nivå och 
ersättningen för tillkommande uppgift ska inrymmas i tilldelad budget. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

Reservation 
S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag (biI.6). 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, § 98. 
Kommunchef Thomas Johansson, förslag till beslut, 2011-10-20. 
Förslag till samverkansavtal, 2011-10-20. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammantradesdatum 

2011-11-09 

KS § 115 Avsiktsförklaring HjoTiBorg 

Dm 218.2011 

Kommunstyrelsens förslag 

l .  Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avsiktsförklaring, 
avseende samarbete mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande Kjell 
Sjölund (C) i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner är överens om att ytterligare utveckla de 
gemensamma samverkansformerna. Inledningsvis är vår avsikt att söka 
samverkansformer inom de tekniska verksamheterna samt plan- och 
byggverksamheten. Med de tekniska verksamheterna avses V A (vatten och 
avlopp), gata/park, drift och underhåll av fastigheter samt kostproduktion. 

Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar att klara det 
kommunala välfårdsuppdraget nu och i framtiden. Det innebär att 
kommunernas gemensamma kompetens behov ska säkras och att verksamheter 
organiseras så att skalfördelar uppstår med möjligheter till besparingar och 
effektiviseringar samtidigt som kvaliteten i välfårdsuppdraget bibehålls eller 
förbättras. 

För utvecklingen av samverkan behövs kontinuerliga avstämningar både 
mellan tjänstemän och förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, § 99. 
HjoTiBorg, förslag till Avsiktsförklaring. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 116 Avgift för förenklat bistånd i form av serviceinsatser 

Dm219.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att timkostnaden för utfört förenklat bistånd i 
form av serviceinsatser ska vara 200 kronor per utförd timme. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen Karlsborgs kommun har för avsikt att införa förenklad 
biståndsbedömning under hösten 20 Il. Förenklad biståndsbedömning innebär 
att personer som är 75 år eller äldre har möjlighet att få serviceinsatser utförda 
i hemmet upp till 8 timmar i månaden utan att det föregås av en så kallad 
traditionell biståndbedömning. Serviceinsatser kan till exempel vara hjälp vid 
städ, inköp, tvätt och ledsagning. 

Insatsen utförs av hemvårdens personal i kommunen efter beställning från den 
ansvarige för förenklat bistånd. Ersättningen för de utförda insatserna betalas 

av den enskilde till ett av kommunen fastställt timpris, vilket ingår i maxtaxan. 

Socialförvaltningen föreslår att timkostnaden för utfört förenklat bistånd i 
form av serviceinsatser ska vara 200 kronor per utförd timme. Kostnadsnivån 
är antagen med hänsyn till konkurrensläget för övriga privata aktörer i 
kommunen. 

IFO-chefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 20 II-I 0-26, § 100. 
IFO-chef Stefan Krantz, förslag till beslut, 2011-09-27. 
Socialnämndens protokoll § 137,2011-10-05. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 117 Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

Dnr 220.20 II 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel, att gälla från 2012-01-01. 

Sammanfattning 
Förändring i Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning innebär att 
nuvarande taxa inte kan tillämpas. Den föreslagna taxan är mer flexibel och 
bedöms gå att tillämpa även vid mindre förändringar i lagstiftningen och 
vägledningar. Den nya vägledningen ger lägre antal kontrolltimmar för 
flertalet anläggningar, samtidigt som det fötiydligas att tidsåtgången för 
uppföljande kontroller inte ska ingå i den beräknade årliga kontrolltiden som 
ligger till grund för årlig avgift. Uppföljande kontroller ska debiteras som 
extra offentlig kontroll. Livsmedelsverket uttrycker också att det inte är 
nödvändigt att varje år kontrollera alla kontrollområden vid varje anläggning. 

Liksom tidigare görs en riskklassning av varje anläggning utifrån: 
- typ av verksamhet och livsmedel 
- produktionens/försäljningens storlek 
- inriktning på känslig konsumentgrupp 

Tillförordnade bygg- och miljöchefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, § 101. 
Bygg- och miljöförvaltningen, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, 2011-
10-06. 
Bygg- och miljönämndens protokoll § 67, Revidering av taxa för offentlig 
kontroll av livsmedel. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammantradesdatum 

2011-11-09 

KS § 118 Taxa för felparkeringsavgifter 

Dnr 221.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslaget till taxa för felparkering, att gälla från 
2012-01-01. 

Sammanfattning 
Närpolisen har föreslagit att avgifterna för felparkering ska samordnas mellan 
grannkommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro. Karlsborgs kommun har för 
närvarande den jämförelsevis lägsta taxan och den bör enligt polisen höjas för 
att ha avsedd effekt. 

Tillförordnade bygg- och miljöchefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, § 102. 
Bygg- och miljöförvaltningen, Taxa för felparkeringsavgifter. 
Bygg- och miljönämndens protokoll § 69, Taxa för felparkering. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 119 Avtal om folkhälsoarbete 

Dm 19l.2011 

Kommunstyrelsens fOrslag 

I .  Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Avtal om 
folkhälsoarbete, att gälla från och med 2012-0 I-O I - 20 15-12-3l .  

2. Kommunfullmäktige godkänner att Karlsborgs kommun avsätter II 
kronor per invånare för folkhälsoarbete, i enlighet med avtalet i 
punkt l .  

3. Kommunstyrelsen kallar till presidieträff för att diskutera 
folkhälsorådets arbetsformer. 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal mellan kommunen och hälso- och sjukvårdskansliet går ut 
vid årsskiftet. Kommuncheferna och hälso- och sjukvårdskansliet har 
gemensamt tagit fram ett förslag till avtal, som samtliga kommunchefer står 
bakom. 

I avtalet, såsom det nu är skrivet, kommer summan som båda parter ska 
avsätta för folkhälsoarbete, 67 520 kronor, att medföra en minskning jämfört 
med nuvarande belopp på 70 000 kronor. 

Folkhälsorådet har fått möjlighet att granska och ge synpunkter på förslaget 
till nytt avtal om lokalt folkhälsoarbete och anser att ett minimum är den 
summa som vardera parten sedan 2009 har avsatt till folkhälsorådet för 
folkhälsoinsatser, 70 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, § 103. 
Västra Götalandsregionen, Avtal om nytt folkhälsoarbete, 2011-09-0 l .  
Folkhälsorådet, Yttrande över Förslag till avtal om lokalt folkhälsoarbete, 
2011-10-06. 

Utdragsbcslyrkandc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 120 Regler för rökfri arbetstid 

Dnr 210.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar "Regler för rökfri arbetstid", att gälla från 2012-01-
01. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommuns ambition är att aktivt arbeta för att främja hälsa och 
förebygga ohälsa. Rökning är den enskilda livsstilsfaktorn som har störst 
inverkan på vår hälsa. Genom att skapa rökfria miljöer och ge goda 
förutsättningar för minskad rökning vill Karlsborgs kommun bevara och 
förbättra hälsan hos medarbetarna. 

I tobakslagen finns regler om att arbetsmiljön ska vara rökfri samt att rökning 
är förbjuden i lokaler där allmänheten har tillträde. Enligt tobaks l agen § 8 är 
arbetsgivaren ansvarig för att en arbetstagare mot sin vilja inte ska utsättas för 
tobaksrök i den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är 
verksam. 

I samband med kommunens "Budget och verksamhetsplan" för år 20 I O 
beslutades att rökfri arbetsplats ska införas. 

Regler för rökfri arbetstid omfattar samtliga anställda samt förtroendevalda 
under ersatt tid. Rökfri arbetstid innebär att all arbetstid, inklusive pauser, är 
rökfri. Rökning är inte tillåten i nära anslutning till entn\er av kommunens 
lokaler, i kommunens fordon eller på skolgårdar. 

Syftet med rökfri arbetstid är att anställda i Karlsborgs kommun inte utsätts 
eller utsätter sina medarbetare, vård- och omsorgstagare, barn, elever eller 
besökare i kommunens verksamheter för hälsorisk eller dålig lukt på grund av 
tobaksrök. 

Personalchefen och folkhälsoplaneraren informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, § 104. 
Personalchef Ulrika Wennerkull, förslag till beslut, 2011-10-04. 
"Regler rökfri arbetstid" samt "Tidplan för rökfri arbetstid", 2011-10-04. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 153 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 121 Strategi eSamhället 

Dm 185.2011 

Kommunstyrelsens förslag 

l .  Kommunfullmäktige antar SKL:s Strategi för eSamhället. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger IT -chef Peter Kjellgren i 
uppdrag att ta fram ett förslag till IT -strategisk handlingsplan för 
kommunkoncernen och att arbetet ska ske i samverkan med 
kommunens förvaltningar och bolag. 

3. Uppdraget enligt punkt 2, ska redovisas till kansliet senast 2011-12-
22. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en strategi för 
eSamhället. Strategin pekar ut övergripande mål och vad som behöver göras 
nationellt, regionalt och lokalt. 

För att kunna realisera ändamålet med strategin krävs stort engagemang och 
att insatserna sker på ett systematiskt och strukturerat sätt. Strategin betonar 
också nödvändigheten och verksamhetsnyttan av samverkan och samordning, 
internt och externt, för att kunna utföra insatserna på ett framgångsrikt sätt. 

Detta gör det angeläget att se till att SKL:s Strategi för eSamhället omfattar 
kommunens förvaltningar och bolag, vilket kräver att en IT-strategisk 
handlingsplan för kommunens förvaltningar och bolag tas fram och förankras. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, I OS. 
IT -chef Peter Kjellgren, förslag till beslut, 2011-10-14. 
Sveriges Kommuner och Landsting, skrivelse 2011-06-28. 
Sveriges Kommuner och Landsting, information Strategi för eSamhället. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 154 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 122 Remiss avseende Handlingsprogram 2011-2014 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Dm 205.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Konununfullmäktige tillstyrker Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förslag 
till Handlingsprogram 2011-2014. 

Sammanfattning 
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat ett förslag till 
handlingsprogram enligt lagen och förordningen om skydd mot olyckor. 
Handlingsprogrammet redovisar risker, mål, ambitionsnivå, förmåga och 
organisation för det förebyggande och skadeavhjälpande ansvarsområde som 
överförts till kommunalförbundet från medlemskommunerna. 

Förslaget till handlingsprogram har sänts till kommunerna för yttrande och 
direktionen avser att anta handlingsprogrammet vid sitt sammanträde 2011-12-
16. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, § 106. 
Säkerhetssamordnare Maria Fast, förslag till beslut, 2011-10-19. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, remiss, 201 1-09-26. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Handlingsprogram 2011-2014. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 155 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 123 Angående socialnämndens begäran om upphävande av beslut 

Dnr 170.20 I I  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar meddela socialnämnden att nämndens hemställan 
inte kan behandlas av kommunfullmäktige eftersom nödvändigt 
beslutsunderlag saknas. 

Sammanfattning 
Socialnämndens presidium har i skrivelse till kommunfullmäktige hemställt att 
kommunfullmäktige upphäver beslutet att socialnämnden endast kan köpa 
matpoliioner från kostenheten. Hemställan sker med åberopande av 
socialnämndens beslut, SN § 85,2011-05-04 (bifogas). 

Kommunledningsförvaltningen (KLF) har med stöd av kommunarkivarien 
utan framgång eftersökt det beslut som socialnämnden vill att 
kommunfullmäktige ska upphäva. Det noteras at! om ett sådant beslut finns 
har det inte diariefört på ett sådant sätt att det går att återfinna. KLF har också 
undersökt om beslutet möjligen fattats i samband att kommunfullmäktige 
fastställde en ny köksorganisation KF § 130, 1999-11-23, men har efter 
genomgång av dessa handlingar kunnat konstatera att så inte är fallet. 

Information om att det inte gått att hitta det efterfrågade beslutet och att det 
troligen därmed inte heller finns något dylikt beslut har lämnats till 
socialnämnden vid presidiemöte mellan kommunstyrelsen och socialnämnden 
2011-09-01. Socialnämndens presidium vidhöll vid mötet att frågan ska 
prövas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, § 107. 
Kommunchef Thomas Johansson, förslag till beslut, 2011-10-24. 
Socialnämndens sammanträdesprotokoll, § 85, 2011-05-04. 
Socialnämnden, Begäran om upphävande av beslut, 2011-06-08. 

Beslutsexpediering 

Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 156 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 124 Revidering av VA-Taxa 

Dm 223.2011 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad VA-taxa, att gälla från 2012-01-
01. 

Sammanfattning 
V A-chef Ingemar Falk bedömer att VA-taxan behöver höjas eftersom 
kostnaderna för bland annat kemikalier, elfOrbrukning och komponenter har 
stigit mer än KPI (konsument-prisindex). Intäkterna har också minskat i takt 
med att vattenförbrukningen minskar. 

Underhållsbehovet på ledningsnätet är fortsatt stort och ytterligare medel 
behövs för att även framledes kunna säkerställa vatten- och 
avloppsförsörjningen i Karlsborgs kommun. 

Brukningsavgifterna (§§ 14-22) föreslås höjas med ca 10% vilket är 6,8% mer 
än KP!. Anläggningsavgiften (§§ 5-13) höjs med 10 % enligt beslut av 
kommunfullmäktige 2008-12-15. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll 2011-10-26, 25. 
VA-chef Ingemar Falk, förslag till beslut, 2011-10-18. 
VA-chef Ingemar Falk, förslag till V A-taxa för Karlsborgs kommun, 2011-10-
18. 

Utdragsbestyrkande 



. Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 157 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 125 Program för arbetet med kommunomfattande översiktsplan 
för Karlsborgs kommun 

Dnr 232.2011 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till program för 
arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan för Karlsborgs 
kommun (ÖP 2020), daterat 2011-11-01. 

2. Kostnaden, 300 000 kr, för arbetet med översiktsplanen under 2011 
finansieras med de medel i kommunstyrelsens förfogandeanslag som 
reserverats för ändamålet. 

Sammanfattning 
Bygg - och miljöförvaltningen har i samarbete med 
kommunledningsförvaltningen och med stöd av BOANN AB och AlM AB 
tagit fram ett förslag till program för arbetet med en ny kommunomfattande 
översiktsplan (ÖP 2020) för Karlsborgs kommun. ÖP 2020 föreslås i stora 
drag bli organiserad som den tidigare, men med tydligare fokus på regionala 
och internationella samband. De övergripande målen för kommunens 
utvecklingsarbete i Vision 2020 tolkas i ÖP 2020 till övergripande principer 
för den fysiska planeringen. 

Vidare avses områdesknutna rekommendationer knytas till 
genomförandestrategier i form av del projekt och planeringsprocesser. 

Arbetet med den nya planen påbörjas under innevarande år och slutförs första 
halvåret 2013. Som ett led i översiktsplaneringen görs under år 2011 en VA
plan för kommunen. Totalkostnaden för översiktsplanarbetet år 2011 beräknas 
uppgå till 300 000 kr, varav ca 190 000 kr är kostnad för V A-planen. 

Kommunchefen infOlmerar i ärendet. 

Beslutsundelag 
Kommunchefens förslag till beslut, 2011-0 I-O l .  
BOANN AB, Program för kommunomfattande ÖP 2020. 

Beslutsexpediering 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 158 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 126 Genomförandeavtal för gång- och cykelväg utmed 
Kärleksstigen 

Onr 224.20 I I  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till genomförandeavtal 
mellan Karlsborgs kommun och Trafikverket Region Väst, avseende gång
och cykelväg utmed Kärleksstigen. 

Sammanfattning 

Trafikverket och kommunen planerar i ett gemensamt projekt att bygga en 
gång- och cykelväg längs med södra sidan av Kärleksstigen. Vägen har endast 
bitvis gångbana och cykling sker i blandtrafik. 

Byggstart planeras till 2012-05-0 l och en marknadsföringsåtgärd samt analys 
av antalet cyklister ska vara genomförd senast ett år efter gång- och 
cykelvägen är byggd. 

Syftet med avtalet är att reglera ansvarsfördelning och parternas ekonomiska 
åtaganden för planering, projektering, byggande samt framtida drift och 
underhåll av åtgärderna i avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll 2011-10-26, §26. 
Kornmunchef Thomas Johansson, Ansökan om statsbidrag för anläggande av 
gång- och cykelvägar, 2011-04-12. 
Trafikverket Region Väst, Plan för utbyggnad av cykelvägar, 2011-06-23. 
Trafikverket Region Väst, Genomförandeavtal, 2011-10-05. 

Beslutsexpediering 

Trafikverket 

Utdragsbestyrkande 



., Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 159 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammantradesdatum 

2011-11-09 

KS § 127 GenomfOrandeavtai för gång- och cykelväg utmed väg 49 
mellan Karlsborg och Mölltorp 

Dnr 225.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till genomförandeavtal 
mellan Karlsborgs kommun och Trafikverket Region Väst, avseende gång
och cykelväg utmed väg 49, mellan Karlsborg och Mölltorp. 

Sammanfattning 
Trafikverket och kommunen planerar i ett gemensamt projekt att bygga en 
gång- och cykelväg längs med väg 49. Behov finns att kunna arbetspendla 
säkert med cykel mellan Mölltorp och Karlsborg. Sträckan är cirka åtta km 

och cykling får ske i blandtrafik. På två km sker cyklingen på väg 49 och där 
planeras cykelväg byggas. Vägen planeras få en bredd av cirka tre meter samt 
asfaltsbeläggning. 

Projektet påbörjas tidigast 2012-02-0 l med en förstudie och tidigaste 
byggstart är 2013-09-0 l .  

Syftet med avtalet är att reglera ansvarsfördelningen och parternas 
ekonomiska åtaganden för planering, projektering, byggande samt framtida 
drift och underhåll. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll 2011-10-26, § 27. 
Kommunchef Thomas Johansson, Ansökan om statsbidrag för anläggande av 
gång- och cykelvägar, 2011-04-12. 
Trafikverket Region Väst, Plan för utbyggnad av cykelvägar, 2011-06-23. 
Trafikverket Region Väst, Genomförandeavtal, 2011-10-05. 

Beslutsexpediering 

Trafikverket 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 160 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 128 Internkontrollplan for år 2012 

Dm 93.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte göra några tillägg till internkontrollplanen 
under år 2012. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningens ekonomienhet har arbetat fram en plan för 
uppföljning av internkontroll samt uppföljningsmall som omfattar 
gemensamma avstämningsmoment för kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelser (används i förekommande fall). Planen med de gemensamma 
avstämningsmomenten gäller fyra år. 

Planen ska förutom de gemensamma uppföljningsmomenten även 
kompletteras med för kommunstyrelsen, nämnden och bolagen specifika 
moment som beslutas i särskild ordning för varje år. 

Internkontrollplan för nästkommande år med för kommunstyrelsen, 
nämnderna och bolagen specifika moment, ska antas senast under november 
månad. 

Tanken bakom de specifika momenten är främst att man från politiken ska 
kunna lägga till moment där man särskilt vill genomföra en djupare 
granskning. Från tjänstemannasidan läggs därigenom inte fram något förslag 
till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, skrivelse, 2011-I 0-19. 
Planen för internkontroll. 

Beslutsexpediering 

Kommunledningsförvaltningen 
Planen för internkontroll. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 161 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 129 Information 

Kommunstyrelsens ordf6rande Kjell Sjölund informerar om: 

• Förlängt f6rordnande av kommunchefen 
• Turismstrategi Skaraborg 

• Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsbokslut, budget 2012 och 
insamling matavfall 

Kommunchef Thomas Johansson informerar om: 

• Underhandskontakter med Miljösamverkan Östra Skaraborg angående 
kommunens ansökan om medlemskap i kommunalf6rbundet. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 162 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-11-09 

KS § 130 DeJegationsärenden 

Kommunchefen har beslutat om attestförteckning att gälla från och med 20 II-
10-17. 

Ekonomichefen har beslutat anta anbud för leasingfinansiering av fordon och 
kopieringsmaskiner: 

• Beställning av fordon till rehab på Haganäset 

• Hyresavtal för kopieringsmaskin Can on JR 5030i. 

Ekonomichefen har beslutat om förlängning av livsmedelsavtal med Menigo 
Foodservice AB. 

Ekonomichefen har beslutat fastställa nya koncerninterna kreditlimitgränser. 

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

• Installera Mobil extension i kommunens telefonväxel 

• Inköp av fastigheten Strömmen 11 
• Inköp av badmintonnät och redskap till Molidens sim- och 

idrottsanläggning. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 163 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sarnmantradesdatum 

2011-11-09 

KS § 131 Meddelanden 

• Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll från 2011-10-06. 
• Kollektivtrafiknämndens sammanträdesprotokoll från 2011-10-25. 

• Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbunds delårsrapport. 
• Folkhälsorådets protokoll från 2011-09-26 

• Skaraborgs kommunalförbunds protokoll från 2011-09-30. 
• Rådet för funktionshinderfrågors protokoll från 2011-10-10. 

• Länsstyrelsens beslut avseende "Områden för utsättning av vuxen varg 
och vargvalpar". 

Utdragsbestyrkande 
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Postadress 
Karlsborgs kommun 
546 82 Karlsborg 
E-post 

Besöksadress 
Storgatan 16 
Karlsborg 
Webbplats 

, 

Tolefon 
0505-170 00 
Telefax 
0505-1 7 1  GO 


