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• Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § 10 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § Il Ny organisation för bostadsanpassning 

Dnr 5.2012 

Kommunstyrelsens förslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar att ansökningar om bidrag för 
bostadsanpassning ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen 
från och med 2012-07-0 l. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att anpassa respektive reglemente och 
delegationsordning samt verksamhetssystem så att de 
överensstämmer med det ändrade ansvarsförhållandet enligt punkt l. 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har i beslut 2011-10-19 föreslagit att ansvaret för 
hantering av ansökningar om bidrag för bostadsanpassning ska flyttas från 
bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har i 
samband med beslut om budget för 2012 överfört budgeterade medel för 
bostadsanpassning till kommunstyrelsen. Ansvaret för hanteringen av 
ärendena ligger dock kvar hos bygg- och miljönämnden i avvaktan på att 
konsekvenserna avseende organisation och arbetsmiljö har utretts och 
förhandlats enligt bestämmelserna i MBL. Tiden för den planerade 
organisationsförändringen behöver anpassas till förhållandet att både 
kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens reglemente och 
delegationsordning bör ändras innan ändringen kan träda i kraft. 

Kommunchefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningens protokoll 2011-10-19 

Fastighetschefens konsekvensbeskrivning för övertagande av 
bostadsanpassningen till fastighetsenheten 2011-12-27 

Tf bygg- och miljöchefens skrivelse angående bostadsanpassningens vara eller 
inte vara på bygg- och miljöförvaltningen - nulägesbeskrivning och 
beskrivning av konsekvenser om verksamheten flyttas till annan förvaltning, 
2012-01-25. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

SammantrMesdatum 
2012-03-07 

KS § 12 Taxa för bygglov med mera 

Dnr 7.20 12 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige faststä ller bygg- och miljönämndens förslag ti ll ny Taxa 
för bygglov med mera, att gälla från 20 12-04-0 l. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljöförvaltningen har utarbetat förslag till ny taxa som ska 
tillämpas från och med 2012-04-0 l. Utgångspunkt för den nya taxan har varit 
det underlag som Sveriges Kommuner och Landsting, tog fram inför den 
nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 20 11-05-02. Utöver detta har 
SKL:s förs lag kompletterats eller förändrats dels utifrån erfarenheter från den 
tidigare taxan dels utifrån den praktiska ti llämpningen av den förändrade taxan 
i samband med övergången ti ll nya plan- och bygglagen. Jämförelser har även 
gjorts med andra kommuners taxor. 

Bygglovshandläggaren informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 20 12-0 1-18, § 3 
Bygg- och miljönämndens protokoll 20 11- 12-1 5, § 87. 
Bi laga 65, bygg- och miljönämndens protokoll 2011-12- 15, Taxa för bygglov, 
planering, kartor med mera. 

Utdragsbestyrkande 
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J uSlcrandcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § 13 Internkontroll kommunstyrelsen år 2011 

Dnr 93.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag tilllnternkontrollrapport för år 
2011. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med tidplanen inkommit med 
internkontro lIrapporter. 

Rapporterna avseende 20 II visar att några av rutinerna har mindre brister och 
det beror i huvudsak på att policydokument inte följs fullt ut och hantering av 
inköp som uppvisat felaktigheter. Delar av inköps- och investeringspolicyn 
bör diskuteras och eventuellt uppdateras. 

De brister som påvisats enligt rappo11erna kommer att bli åtgärdade 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-22, § 17 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2012-02-06 

Uppföljningsrapport av internkontrollplan 20 11, 20 12-02-06 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § 14 Årsredovisning 2011 

Dnr 20.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Arsredovisning 20 II för 
Karl sborgs kommun. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till årsredovisning 
innehållande nämndernas/styrelsers verksamhetsberättelser samt 
bolagskoncernens preliminära resultat. 

Karlsborgs kommun redovisar för år 2011 ett positivt resultat om 4,7 mnkr 
mot föregående år 3,5 mnkr. I resultatet ingår en obudgeterad avsättning till 
förtroendevaldas pensioner med -1 ,7 mnkr. 

Resultatmålet år 2011, var 3,9 mnkr och är på lång sikt 2 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag (motsvarar ca 6,2 mnkr). Resultatet 2011 motsvarade 
1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Resultatet förklaras främst av att nämnderna endast uppvisade mindre 
budgetavvikelser. Vilket var mycket positivt. 

Jämfört med budget gav skatteintäkterna ett positivt utfall med 4,7 mnkr men 
det uppvägdes av borgensåtagandet vid konkursen för Brevikens Golf AB -3,0 
mnkr och reparation av vågbrytaren vid Stenbryggan -1 ,7 mnkr. 

Ekonomichefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-22, § 18 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2011-02-15 

Arsredovisning 20 I I för Karl sborgs kommun 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § 15 Överföring investeringsmedel 

Dnr 20.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till Överföring av investeringsmedel 
från investeringsbudget 20 l I till investeringsbudget 2012. 

Sammanfattning 
Kommunens nämnder har inkommit med ansökningar om att få föra över del 
av investeringsanslag som beviljats under 2011 men som inte blivit avslutade 
under året. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-22, § 19 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse 2012-02-08 

Utdragsbestyrkande 
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J lIsterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § 16 Internkontroll samtliga nämnder 

Dur 93.20 Il 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner nämndernas lnternkontroll för år 2011. 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder och styrelser har i enlighet med tidplanen inkommit med 
internkontrollrapporter. Ny internkontrollplan är tagen för mandatperioden, 
och nu ingår även de helägda kommunala bolagen. 

V mje styrelse/nämnd har för 20 Il inkommit med internkontrollplaner utifrån 
fastställd plan. Bolagen har dock uttryck önskemål att utforma en egen variant 
utifrån kommunen fastslagna mall. 

Rapporterna avseende 2011 visar att några av rutinerna har mindre brister. 

Främst rör bristerna hur man uppfyller alla delar i antagna policys. Vissa 
moment bör diskuteras och eventuellt kan det bli aktuellt att skriva om 
policys. Men det undantar inte problemet med att antagna policys inte följs 
fullt ut. 

Brister har även upptäcks vid kontering av fakturor. Beslutsattestant har i ett 
fåtal fall vid stickproven varit direkt kopplad till kostnaden. 

De brister som påvisats kommer enligt rappOlterna att bli åtgärdade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen har en tillfredställande 
internkontroll men behov finns att förbättra rutiner. Ett samlat grepp om 
kommunens befintliga styrdokument både vad gäller aktualisering, åtkomst 
och innehåll är nödvändigt för att komma till rätta med bristerna. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-22, § 20 

Ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, 2012-02-10 

Nämndernas internkontrollplaner för år 2011 

Utdragsbeslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammantradesdatum 
2012-03-07 

KS § 17 Ansökan om medlemskap i Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Dnr 60.2009 

Kommunstyrelsens förslag 
I. Kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om medlemskap i 

Miljösamverkan Östra Skaraborg från och med 20 I 3-0 I -O J. 

2. Ingångsavgiften, 2 I 9000 kronor, år 20 12 finansieras via 
kommunfullmäktiges förfogandeans lag för år 20 I 2. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 1 19000 kronor från sitt 
förfogandeanslag till kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 
2012. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 20 I 0- I I -29 beslutat att Karl sborgs kommun ska 
ansöka om medlemskap i MÖS med inträde senast 2013-0 I -O I. Direktionen i 
MÖS har i beslut 201 1- I 2-02 angett förutsättningarna för Karlsborgs kommun 
inträde i kommunalförbundet och översänt dessa till kommunen för beslut om 
godkärmande. Av underlaget framgår att MÖS erbjuder Karlsborgs kommun 
en fungerande miljötill syn och livsmedelskontroll. Bygg- och miljönämnden 
och dess förvaltning har yttrat sig över det underlag som förbundsd irektionen i 
MÖS översänt till Karlsborgs kommun för ställningstagande. 
Kommunledningsförvaltningen redovisar i PM dels de överväganden som 
legat till grund för kommunens ansökan om medlemskap i MÖS, del s 
synpunkter utifrån ett medborgarperspektiv, dels konsekvensbeskrivningar 
avseende ekonomi, organisation och arbetsmiljö. 

Kommunchefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-22, § 21 

Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29, § 106 

Direktionen i Miljösamverkan Östra Skaraborgs protokoll 20 11- I 2-02, § 36 

Miljösamverkan Östra Skaraborgs PM 20 I I-I I -10 angående "Förutsättningar 
för Karlsborgs kommuns inträde i Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra 
Skaraborg. 

Miljösamverkan Östra Skaraborgs utredning av behov av tid- och 
personalresurser för Karl sborg 2012-20 14 

Bygg- och miljönämndens protokoll 20 12-0 1-26, § 6, jämte inkomna 
yttranden från nämnden och dess förvaltning 

Kommunledningsförvaltningens PM 2012-02-13 Angående konsekvenser av 
ett medlemskap i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Utdragsbcslyrkan dc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § 18 Bestämmelser för Kollektivtrafikrådet Skaraborg 

Dnr44.201 2 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner fö rslaget till Bestämmelser fö r 
kollektivtrafikrådet Skaraborg. 

Sammanfattning 
Kommunerna har under hösten beslutat att anta nya bestämmelser fö r 
samverkan inom kollektivtrafikområdet. Nu har VOR genom sin nya 
kollektivtrafiknämnd beslutat sig fö r att byta benämning på det delregionala 
samrådsorganet. Med anledning av detta har Ägarrådet Skaraborg i december 
20 II beslutat att fö reslå vissa justeringar i de tidigare antagna 
bestämmelserna. 

Ägarrådet byter namn från den I januari 201 2 till Kollekti vtrafikrådet 
Skaraborg. Två ledamöter och två ersättare ska representera Skaraborg, varfö r 
bestämmelserna har anpassats till detta. Vissa justeringar har också gjorts i 
punkten som reglerar sekretariatsfrågan och de tidigare 
övergångsbestämmelserna har tagits bort. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 20 12-02-22, § 22 

Skaraborgs kommunalförbunds protokoll , 2012-01-27 

Bestämmelser för Kollektivtrafikrådet Skaraborg 

Skaraborgs kommunalförbunds presidium, Förslag till beslut, 2012-01-27 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § 19 Hälso- och sjukvårdsavtal 

Dnr 45.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvar och samverkan avseende hälso
och sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland. 

Representanter från kommunerna och Västra Götalandsregionen har ingått i 
partsammansatta grupper där överläggningar har skett för att uppnå samsyn. I 
de delar där samsyn inte uppnåtts kvarstår skrivningar från nu gällande avtal. 

Socialchefen informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-22, §23 

Skaraborgs kommunalförbunds protokoll , 2012-01-27 

Skaraborgs kommunalförbund, förslag till beslut, 2012-01-27 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § 20 Riktlinjer för post- och ärendehantering 

Dnr 287.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för post

och ärendehantering i Karl sborgs kommun. 

2. Kommunfullmäktige upphäver Ärendepolicy för Karlsborgs 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2004-02-23. 

Sammanfattning 
Under sommaren och hösten 2011 har riktlinjer för post- och ärendehantering 
arbetats fram av kommunledningsförvaltningens stabsenhet. Förslaget 
presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-14 och där 
beslutades att förslaget skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder i 
kommunen samt till de politiska partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningens stabs en het har sammanställt remissvaren och 
bearbetat förslaget utifrån dessa. Följande ändringar är gjorda: 

• Ett avsnitt med rubriken "Personligt adresserad post till 
förtroendeva ld" läggs till , där det framgår hur förtroendevalda ska 
hantera inkomna handlingar. 

• Under rubriken "Fullmakt" är texten omformulerad för att tydliggöra 
fullmaktens betydelse vid hanteringen av personligt adresserad post. 

I samband med att Riktlinjer för post- och ärende hantering antas av 
kommunfullmäktige, upphävs Ärendepolicy för Karl sborgs kommun. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-22, § 24 

Riktlinjer för post- och ärendehantering i Karlsborgs kommun, remissversion, 
2011-12-14 

Remissvar från nämnder och politiska partier 

Remissammanställning, 2012-02-13 

Riktlinjer för styrdokument i Karlsborgs kommun, förslag 2012-02-13 

Ärendepolicy i Karl sborgs kommun, 2004-02-23 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2012-03-07 

KS §21 Riktlinjer för styrdokument 

Dnr 288.2011 

Kommunstyrelsens förslag 
• 

I . Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag ti ll Riktlinjer för 
styrdokument i Karlsborgs kommun. 

2. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att revidera nu 
gällande styrdokument så att de följer riktlinjerna. 

3. Arbetet med revideringen ska redovisas fortlöpande i kommunens 
årsredovisning 

Sammanfattning 
Under hösten 2011 har riktlinjer för styrdokument arbetats fram av 
kommunledningsförvaltningens stabsenhet. Förslaget presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 20 11-1 2-14 och där beslutades att förslaget 
skulle skickas ut på remiss till samtliga nämnder i kommunen samt till de 
politi ska paltier som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningens stabsenhet har sammanställt remissvaren och 
bearbetat förslaget utifrån dessa. Följande ändringar är gjorda: 

• Termen "Stadgar/föreskrifter" ersätts med termen "Föreskrift". 

• Stycket "Ansvar för ett styrdokument" omarbetas så att 
dokumentansvaret inte med automatik är knutet till närmast ansvarig 
verksamhetschef. 

• Beslutsnivån för riktlinjer ändras så att nämnder kan besluta om 
riktlinjer som endast rör deras eget ansvarsområde 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-22, § 25 

Riktlinjer för styrdokument i Karlsborgs kommun, remissversion 2011 -1 2-1 4 

Remissvar från nämnder och politiska paltier 

Remissammanställning, 2012-02-13 

Riktlinjer för styrdokument i Karl sborgs kommun, förslag 2012-02-13 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

rH P:/ 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-03-07 

KS § 22 Förslag till fortsatt samarbete mellan Mariestad, Töreboda, 
Gullspång och Karlsborgs kommuner om turismutveckling 
utmed Göta kanal 

Dnr 61.2009 

Kommnnstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till utredningen och godkänner 

det förslag till fortsatt arbete som redovisas och förslaget till 
projektbudget för år 2012 inklusive kostnader, finansiering och 
kostnadsberäkning. 

2. Kostnaden för det fortsatta utredningsarbetet under år 2012, högst 
110 000 kr, finansieras via kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

3. Besluten enligt punkt 1 och 2, gäller under förutsättning att 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner fattar motsvarande 
beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till utredningen och godkänner 
det förslag till fortsatt arbete som redovisas och förslaget till 
projektbudget för år 2012 inklusive kostnader, finansiering och 
kostnadsberäkning. 

2. Kostnaden för det fortsatta utredningsarbetet under år 2012, högst 
110 000 kr, finansieras via kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

3. Besluten enligt punkt 1 och 2, gäller under förutsättning att 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner fattar motsvarande 
beslut. 

S-gruppen: 
Avslag till Kjell Sjölunds (C) förslag. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Sjölunds (C) förslag. 

Reservation 
S-gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

Sammanfattning 
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner är överens om att 
samarbeta för att utveckla turismnäringen i de fyra kommunerna. 
Kommunerna har tillsammans med Västsvenska Turistrådet (VTR) under 
hösten 2011 kartlagt behovet av utvecklingsinsatser och även redovisat förslag 

Utdragsbestyrkande 
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till fortsatta insatser får att skapa bra fårutsättningar får en utveckling av 
besöksnäringen i området med utgångspunkt i Turismstrategi för Skaraborg. 
Kattläggningen med förslag till aktiviteter med mera har redovisats för 
kommunerna på ett möte i Töreboda 20 12-01-1 7. 

För arbetets genomfårande under år 20 12 föres lås de fyra kommunerna dela 
på kostnaden för en halvtidstjänst. Lönekostnaden inklusive sociala avgifter, 
resor och workshops uppskattas till högst 440000 kronor. Kostnadsfördelning 
sker med en fjärdedel vardera på respektive kommun. VTR avser bidra med 
80000 kr i processtöd. Kommunerna undersöker också möjligheten att få 
medel för ytterl igare en halvtidstjänst via kommunalfårbundet Skaraborg. 
Kostnaderna för arbetet år 20 13 och de långsiktiga ekonomiska 
fårutsättningarna inkl kostnadsfördelning och organisationsform utreds inom 
ramen får det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 20 12-02-22, § 26 

Projektledare Lotta Samuelsson, Rapport och sammanfattning av periodens 
verksamhet, 20 12-02-29 

Koml11unchef Thomas Johansson, tjänsteskrivelse, 2012-02-14 

Kommunstyrel sens protokoll 201 1-06-15, §73 

Projektledare Lotta Samuelssons fårslag till Framtidens turism i Mariestad, 
Töreboda, Gullspångs och Karlsborg, 20 12-02-03 

Beslutet ska sändas till 
Västsvenska turi strådet 
Skaraborgs kommunalförbund 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
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KS § 23 Information 

Maria Svensson, Jan Dahlqvist, Pelle Larsson och Martin Artman, samtliga 
från Karlsborgs Turism AB samt Ulf Wilhelmsson från högskolan i Skövde, 
informerar om nuläget och den framtida utvecklingen av "Jakten på den 
försvunna guldreserven". 

Folkhälsorådets ordförande Anna Danielsbacka (M) informerar om 
folkhälsorådets arbete. 

Kommunchefen informerar om Bilfri cykelled runt Vättern. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om möte med Skaraborgs 
kommunalförbund 

Ni ls Björling, arkitekt från AlM, informerar om arbetet med översiktsplanen 
för Karlsborgs Kommun. 

Utdragsbestyrk ande 
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KS § 24 Delegationsärenden 

Gata-/parkchefen har beslutat om bidrag till vägsamfålligheter och enskilda 
vägar. 

Ekonomichefen har beslutat i nedanstående delegationsärenden: 

• Utrangering av finansiella anläggningstillgångar, aktier och andelar i 
Upplevelseområde Göta kanal väst ekonomisk förening. 

• Inköp av beg. Lastbil 

• Inköp av spinningcyklar 

• Inköp av konst 

• Asfaltering av gång- och cykelbana 

• Ny gång- och cykelbana 

• By1e av fasad på förråd 

• Byggnation av gångstig 

• Badbrygga 

• Lekplatsutrustning 

• Inköp av möbler och inventarier till förskolor och skolor 

• Fastställt kreditgränser för kommunen och bolag i 
koncernkontosystemets checkkreditram avseende nya koncern interna 
kreditlimitgräner. 

• Fastställt kreditgränser för kommunens bensinkort avseende ansökan 
om företagskort OKQ8 för socialförvaltningen, boendet NEO. 

• Godkänt borgen för gällande lån för Karlsborgs Energi AB 

• Serviceavtal televäxel 

• Upphandling enligt inbjudan av Telefoni 2012 

• Upphandling av portionsförpackningar till mat 

• Antagit anbud för leasingfinansiering av tre fordon. 

Fastighetschefen har på delegation beslutat i nedanstående ärenden: 

• Ramavtal inom områdena bygg, el , plåt & ventilation, golv och 
målning 

• Uthyrning av lokaler 

• Yttranden på remiss från bygg- och miljönämnden 

Kommunchefen har på delegation beslutat i nedanstående ärenden: 

• Köpebrev och köpeavtal Svanvik 1:303 
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• Köpebrev och köpeavtal Klyvaren 3 
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KS § 25 Meddelanden 

Kommunstyrelsen går igenom inkol11na meddelanden. 
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