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KS § 132 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

KS § 133 Begäran om namnändring på valdistrikt 

Dur 49.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om namnändring på valdistrikten till Karlsborg 
Norra, Karlsborg centrum-södra, Mölltorp-Brevik, Undenäs samt Forsvik, att 
gälla från och med 2012-06-31. 

Sammanfattning 
Valnämnden i Karlsborgs kommun har i skrivelse 2011-10-25, inkommit med 
en skrivelse med begäran om namnändring på valdistrikten i kommunen. 

För att namnen på valdistrikten bättre ska motsvara den geografiska 
tillhörigheten behöver Karlsborgs kommun ändra namnen enligt nedan: 

• Karlsborg norraJUndenäs södra föreslås byta namn till Karlsborg norra. 
• Karlsborg västra och östra föreslås ändra namn till Karlsborg cenlrum-

södra 
• Mölltorp-Brevik behåller samma benämning 
• Undenäs norra föreslås ändra namn till Undenäs 
• Undenäs västra föreslås ändra namn till Forsvik. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 112. 
Valnämnden, Begäran om namnändring på valdistrikt, 2011-10-25. 
Valnämnden, protokoll 2011-06-07. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 168 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

KS § 134 Ändring av bolagsordning for AB Vaberget, Karlsborgs 
Energi AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB, Karlsborgs 
Värme AB, AB Karlsborgsbostäder, Karlsborgs Turism AB 
samt Bredband Östra Skara borg AB 

Dnr 139.2011 

Kommunstyrelsens forslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny bolagsordning gällande: 

l .  AB Vaberget, § §  2, 7, 9, 10 och 12 

2. Karlsborgs Energi AB, § 6 

3. Karlsborgs Energi Försäljning AB, § 6 

4. Karlsborgs Värme AB, § 6 

5. AB Karlsborgsbostäder, § 7 

6. Karlsborgs Turism AB, § 6 

7. Bredband Östra Skaraborg AB, § 7 

Sammanfattning 
På grund av ändrade regler i Aktiebolagslagen måste paragrafen med 
aktiebelopp skrivas om. Paragrafen ska istället för ett belopp per aktie ange 
antalet aktier inom aktiekapitalet. Denna ändring gäller samtliga ovan nämnda 
bolag. 

För AB Vaberget tillkommer också ändring i bolagsordningen av paragraferna 
vad gäller styrelsen (suppleanter), revision och bolagsstämman. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 113. 
Ekonomichefen, förslag till beslut, 2011-11-09. 
Bolagen, förslag till bolagsordningar. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

KS § 135 Motion om att uppföra täckta cykelställ på kommunens 
pendelhållplatser 

Dnr 134.20 II 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med 
kommunstyrelsens tekniska utskotts uppdrag till chefen för gata-/parkenheten 
att utreda förutsättningarna att uppföra täckta cykelställ vid pendel parkeringar 
i kommunen. 

Sammanfattning 
Miljöpartiet de gröna (MP) i Karlsborg har i motion till kommunfullmäktige 
2011-05-30 yrkat att kommunfullmäktige beslutar att täckta cykelställ ska 
uppföras på pendelhållplatserna i Karlsborgs centrum och vid väg 49 i 
Mölltorp. Miljöpartiet vill också att behovet av täckta cykelställ utreds vid 
hållplatser i Forsvik, Undenäs och Mölltorps centrum. Miljöpartiet framhåller 
också vikten av att cykelparkeringarna snöröjs så att de även fungerar 
vintertid. 

Chefen för gata-/parkenheten har yttrats sig i ärendet och föreslår att en 
utredning genomförs som klarlägger behovet och kostnader för att uppföra och 
underhålla täckta cykelställ. 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska utskottet 2011-11-23, § 31. 
Ann-Sofie Andersson (MP), Motion om att uppföra täckta cykelställ på 
kommunens pendel hållplatser, 2011-05-30. 
Chefen för gata-/parkenheten Gunnar Englund, yttrande, 2011-09-05. 
Kommunchef Thomas Johansson, förslag till beslut, 2011-11-15. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 170 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

KS § 136 Krishanteringsråd Östra Skara borg 

Dm 235.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att det samverkansforum med Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg (RÖS) som sammankallande tillika är Karlsborgs kommuns 
krishanteringsråd. 

Sammanfattning 
En allvarlig kris berör oftast ett stort antal krisaktörer med olika roller, såväl 
offentliga som företag och organisationer. Var och en agerar självständigt och 
leder sin egen verksamhet. Samtidigt finns ett starkt beroendeförhållande dem 
emellan för att lösa krisen. 

För att krisen ska kunna lösas på ett bra sätt krävs samordning. Aktörerna 
måste försäkra sig om att de har samma lägesuppfattning, den information som 
fönnedlas till allmänhet och medier måste vara samstämmig. 

Det så kallade geografiska områdesansvaret handlar om att få till stånd 
samordning. 

Sedan juni 2006 är det geografiska områdesansvaret lagreglerat. Kommunerna 
ska inom sitt geografiska område verka för att: 

• olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i 
planerings- och förberedelsearbetet, 

• de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas, och 

• informationen till allmänheten under sådana förhållande 

I avtal mellan staten, kommunerna och landstingen som förtydligar 
kommunernas åtaganden i lag (2006:544) om kommunernas och landstingens 
åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) anges ett 
krishanteringsråd eller motsvarande som ett lämpligt forum. 

Säkerhetssamordnare Maria Fast och stf räddningschef Hans Ingbert 
informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 114. 
Säkerhetssamordnare Maria Fast, förslag till beslut, 2011-10-26. 

Beslutsexpediering 
Säkerhetssamordnaren 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

lJtdmgsbcstyrkandc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

KS § 137 Avtal om samverkan mellan Karlsborgs kommun och 
polismyndigheten for ökad trygghet 

Dur 243 .2011 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal 
om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet med polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde 
Skaraborg. 

2. Avtalet gäller under år 2012. 

Sammanfattning 
Det lokala brottsförebyggande rådet har vid sammanträde 2011-11-07 beslutat 
att godkänna förslag till samverkansavtal för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet år 2012 samt att överlämna förslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. Själva avtalstexten är avsevärt kortare än tidigare 
års avtal och mer fokus läggs nu på åtagandebilagorna. 

I avtalsförslaget föreslås tre områden vara prioriterade: 
• Ökad säkerhet i trafiken 
• Minskad användning av alkohol och droger 
• Utvecklad samverkan mellan polis, socialtjänst samt skola 

Gemensam problem bild och analys av respektive område framgår av 
åtagandebilagorna. 

Avtalet innebär att parterna åtar sig att: 
• Följa de beslutade åtagandeplanerna 
• De beslutade åtagandeplanerna ska verkställas inom den överenskomna 

tidsperioden och ansvaret att så sker åligger utförarna. Utförarna ska 
återrapportera i enlighet med gällande återrapporteringsplaner. 

• PaJterna åtar sig dessutom att arbeta för att det lokala 
brottsförebyggande rådet blir känt för kommuninvånarna. 

Stf. kommunchef Anders Johansson och Peter Lindroth (S) informerar i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 , § 115. 
Förslag till Avtal om samverkan. 
Brottsförebyggande rådets protokoll 2011-11-07, § 31. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011- 12-07 

Beslutsexpediering 
Polismyndigheten Västra Götaland 
Brottsförebyggande rådet 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

KS § 138 Folkhälsoplan 2012 

Dnr 238.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Folkhälsoplan 2012. 

Sammanfattning 
Folkhälsorådet har tidigare uppmärksammat att det nya folkhälsoavtalet 
innebär mindre medel för folkhälsoinsatser. För att kompenseras för detta 
föreslås att kommunens och hälso- och sjukvårdsnämndens anslag höjs från 10 

till I I  kronor per invånare. Förslaget medför att folkhälsorådets budget för 
2012 förstärks med cirka 13 tkr, av vilket hälso- och sjukvårdsnämnden 
betalar hälften. 

Folkhälsorådet beslutar enligt folkhälsoplanerare Lena Johanssons förslag att 
Verksamhetsplan 2012 byter namn till Folkhälsoplan 2012. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 116. 

Folkhälsorådet, protokoll § 31, 2011-10-24. 

Folkhälsoplan 2012. 

Beslutsexpediering 
Folkhälsorådet 

Uldragsbcstyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

KS § 139 Samverkan kring Göta kanal 2012-2014 

Dnr 162.20 I I  

Kommunstyrelsens beslut 

l .  Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun deltar i 
samarbetsprojektet Samverkan kring Göta kanal 2012-2014. 

2. Kostnaden, 100 000 kr/år, behandlas inom ramen för ordinarie 
budgetarbete. 

Sammanfattning 
AB Göta kanal bolag har utarbetat förslag till ett nytt samarbetsprojekt för 
fortsatt utveckling av Göta kanal. 

Fokus i samverkan under de tre åren kommer att vara: 
• Övergripande och enhetlig kommunikation av upplevelseområdet Göta 

kanal med fokus på den nationella och internationella marknaden. 
• Vidareutveckling av certifieringsprogrammet med företagen längs Göta 

kanal. 
• En formaliserad samverkan med respektive kommun kring 

platsutveckling. 

Kostnaden för medverkan i samverkan kring upplevelseområdet Göta kanal 
under en treårsperiod, uppgår till en kostnad av 100 tkr per år. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 117. 

AB Göta kanalbolag, Samverkan kring upplevelseområdet Göta kanal 2012-

2014,2011-07-08. 

Beslutsexpediering 
AB Göta kanal bol ag 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

KS § 140 Information 

Kjell Sjölund (C) informerar om: 

• Turismarbete Skaraborg 
• Turistförening i Karlsborg 

Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Försvarsmaktsrådets sammanträde 2011-12-01 

Anders Johansson informerar om: 

• Arbetsgivaravgifter 

Utdragsbcslyrkande 

Sida 175 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 176 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

KS § 141 Delegationsärenden 

Personalchefen har beslutat om löneplaceringar/löneöverenskommelser vid 
nyanställningar av personal. 

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

• Leasingutrustning kopiator och installation Uniflow 

Ekonomichefen har beslutat anta anbud för ramavtal och övriga 
kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster avseende: 

• Serviceavtal Televäxel (Skövde, Tibro, Karlsborg och Hjo) 

Ekonomichefen har beslutat om ansökan om bensinkort på O KQ8. 

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

• Inköp av hyllor till biblioteket i Karlsborg 
• Inventering av behov och inköp av möbler inom socialförvaltningen 
• Inköp av möbler till gruppboendet Boken 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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KS § 142 Meddelanden 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2011-12-07 

• Anmälda brott i Skaraborg januari - oktober 20 I I  

• Brottsförebyggande rådets protokoll från 2011-11-07 
• Bygg- och miljönämndens protokoll från 2011-11-10 
• Bygg- och miljönämndens sammanträdestider 2012 
• Räddningstjänsten Östra Skaraborgs del års bo kslut 20 II 

• Avfallhantering Östra Skaraborgs protokoll 2011-10-24 
• Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorgs del årsbokslut 2011 
• Försvarsmaktsrådets nyhetsbrev nr 2 2011 
• Räddningstjänsten Östra Skaraborgs budget 2012 och plan 2013 -2014 
• Skaraborgs kommunalförbunds protokoll från 2011-10-28 
• Kommunfullmäktige i Hjo, Avsiktsförklaring HjoTiBorg 
• Räddningstjänsten Östra Skaraborgs protokoll från 2011-11-03 
• Tibro kommunstyrelses protokoll med Avsiktsförklaring om att 

utveckla samverkansformer inom det tekniska området och plan- och 
byggverksamheten inom HjoTiBorg 

• Västra Götalandsregionens protokollsutdrag avseende Revisorer i 
samordningsförbund och stiftelser samt lekmannarevisorer i bolag 

• Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för år 2012 
• Socialnämndens sammanträdestider för år 2012 
• Västtrafiks resultatrapport och prognos 20 II 

• Folkhälsorådets protokoll från 2011-10-24 

Utdragsbestyrkande 


