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KS $ 26 Godkännande av dagordning

Sammanträdet godkänner dagordningen.
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KS S 27 Angående AB Vaberget

Dnr 33.2011

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmifütige beslutar att behålla bolagskoncemen med AB

Vaberget som moderbolag.

2. Kommunfullmåiktige upphäver beslut 2005-10-31, K-F $ 88, punkt 2
angående aweckling av AB Vaberget.

3. Kommunfullmåiktige fastställer individuellt ägardirektiv, daterat
2012-03-20, att gälla ftir AB Vaberget från och med 2012-07-01.

4. Ägardirektiv ftir AB Vaberget fastställt av kommunfullm?iktige
2005-06-13 upphör att gäila 2012-06-30.

5. Kommunfullm?iktige ger AB Vaberget i uppdrag att utreda samt
låimna fiirslag på hur bolagskoncemens kompetens inom området
ekonomi ska säkerställas. Uppdraget ska ske i samråd med övriga
helägda kommunala bolag.

6. Uppdraget ska redovisas tiil kommunstyrelsen senast 2012- 10-01
varefter kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen atf falla
beslut i frågan.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut 2005-10-31, KF $ 88, faststälit inriktning till
framtida bolagsorganisation. Enligt beslutet ska AB Vaberget (moderbolaget)
al'vecklas på sikt. Frågan om aweckling av koncemen har utretts och beretts
av kommunstyrelsen.
GenomÍðrda utredningar visar att det finns skäl att bibehålla koncemen med
AB Vaberget som moderbolag. Sedan kommunfüllm¿iktige i beslut 201 1- 10-

31 begåirt kompietterande beredning i frågan har ÍÌirslag till nytt gemensamt
generellt ágardirektiv ftir alla bolagen i Vabergskoncemen samt individuellt
ägardirektiv ftir AB Vaberget tagits fram och remissbehandlats.

Efter remissbehandlingen har ett ftirtydligande gjorts i det individuella
ägardirektivet om att överskott i AB Vaberget, eÍïer medelsöverföring till
ägaren, ska användas für att amortera bolagets lån.

Förslag på sammanträdet
Peter Lindroth (S): Till arbetsutskottets Íörslag läggs punktema

. Kommunfullmäktige ger AB Vaberget i uppdrag att utreda samt lämna
ftirslag på hur bolagskoncemens kompetens inom området ekonomi
ska säkerstälias. Uppdraget ska ske i samråd med öwiga helägda
kommunala bolag.
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. Uppdraget ska redovisas till kommunstlT elsen senast 2012-10-01
varefter kommunfullmtiktige delegerar ti1l kommunstyrelsen att fatta
beslut i frågan.

Beslutsgång
Ordftirande ställer arbetsutskottets lorslag mot Peter Lindroths (S) ftirslag och

fin¡er att kommunstyrelsen beslutar enligt Peter Lindroths ftirslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, $ 34, 2012-03-28
Kommunchefen, Tjänsteskivelse, 201 1 -03 -20
Förslag till individuellt âgardirektiv fìir AB Vaberget, 2012-03-20
Kommunfullm?iktiges protokoll 201 1- l0-3 l, S 1 13

Kommunfullmäktiges protokoll 2005-06-13, S 62
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-10-31, $ 88
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KS S 28 Gemensamma generella ägardirektiv för samtliga bolag i
Vabergskoncernen

Dnr 171.2011

Kommunstyrelsens fü rsla g

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta {Ìireslagna gemensamma
generella ägardirektiv ftir bolagen i Vabergskoncernen, daterade
2012-03-20 , att gälla fran och med 2012-07 -01 .

2. Kommunfullmåiktige ger AB Vaberget i uppdrag att arordna en
gemensam utbildning om de nya ägardirektiven für styrelser och
verkställande direktö¡er inom Vabergskoncemen.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ftirslag till gemensamma
generella ägardirektiv Ítir bolagen i Vabergskoncemen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har i beslut 2011-12-14 gett samtliga bolag och de politiska
partier som 2lr representerade i kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig över
förslaget till nya gemensamma generella ägardirektiv och även ftirslag till
individuellt ägardirektiv Ítir AB Vaberget (moderbolag i Vabergskoncemen).

Yttranden över remissen har inkommit från Centerparliet, Folkpartiet,
Moderaterna och Socialdemokaterna, samt från Vd i Karlsborgs Energi AB
och AB Karlsborgsbostäder.

Förslaget till gemensamma generella ägardirektiv har reviderats utifrå¡
inkomna synpunkter. De ftir?ind¡ingal som gjorts är i huvudsak av redaktionell
karaktär. Upprepningar har tagits bort och Íìirhållanden som ¡egleras i andra
sammanhang har utgått. Vissa ftirtydliganden har också gjorts. Under rubriken
"Utdelning, koncembidrag och aktieagartillskott" har fcirslaget kompletterats
med ett viktigt förtydligande enligt ftiljande: En övergripande målsättning är
att bolagen, efter medelsöverftring till ägaren, använder sina överskott till att
amortera si¡a låneskulder.

Centerpartiet fìireslår i sitt remissvar att utbildning genomförs med samtliga
bolagsstyrelser ftir att skapa en samsyn om ägardirektiven efter att dessa

antagits av kommunfullmåiktige.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokolll, E 35, 2012-03-28
Kommunchefen, Tjåinsteskivelse, Gemensamt generellt ägardirektiv fìir bolagen i
Vabergskoncernen samt individuellt ägardirektiv für AB Y al:erget,2012-04-04
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-14, E 122
Inkomna remissvar
Kommunchefen, Gemensamma generella ägardirektiv õr samtliga bolag i
Vabergskoncerne n, 20 12-03 -2 I

:frß
Utdraesbestyrkande
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KS $ 29 Finanspolicy für Karlsborgs kommun

Drv 66.2012

Kommunstyrelsens färslag
KommunfullmÈiktige fastställer upprättat ftirslag till finanspolicy ftir
Karlsborgs kommun.

Sammanfattning
Nuvarande finanspolicy antogs år 2005 och ?ir i behov av uppdatering.
Kommuninvest och andra långivare ställer allt högre formella krav på den
fi nansiella hanteringen.

Förslaget till ny finanspolicy bygger på Kommuninvests rekommendationer.

Större ftirändringar j åimfört med ftiregående finanspolicy:

Kommunfullmäktige ska arligen fatta beslut om beloppsramar och villkor ñr
borgen samt eventuell revidering av finanspolicyn.
Avgift på checkkrediten med 0,25 procentenleter.
Fullm2iktige beslutar om checkkreditens maximala storlek.
Större kav på kommunstyrelsens rapporlering.

Ovanstående stöne Ítirändringar har strukits i ftirslaget till ny finanspolicy.

Ekonomichefen informerar i ärendet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, ç3 6, 2012-04-1 1

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 20 12-03 -15
EkonomichefAnders Johansson, Ítirslag till Finanspolicy Íìir Karlsborgs kommun,
2012-03-15
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KS $ 30 Reglemente fär kultur- och fritidsnämnden

Dnr 69.2012

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfirllmäktige antar reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
i Karlsborgs kommun.

Sammanfattning
I kommunens arbetsmiljöpolicy fastläggs att fürvaltningarna ska besluta om
ansvarsftirhållanden och uppgiftsftirdelning nåir det gäller
arbetsmiljöuppgiftema. AnsvarsÍtirhållandena fastställs konkret på såirskilda
blanketter.

Följande tillägg har gjorts i Ítirslaget till kultur- och fritidsnämndens
reglemente:

$6 Personal
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar für att kultur- och fritidsfìirvaltningens
verksamhet bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen, füreskriftema för
arbetsmiljön och kommunens arbetsmiljöpolicy. Kultur- och fritidsnämnden
ansva¡ar också för att skiftligt ftirdela uppgifter i det systematiska
arbetsmiljöarbetet till kultur- och fritidschefen i egenskap av ft)rvaltningschef
Kultur- och f¡itidschefen far i sin tur fÌirdela arbetsmiljöuppgifter vidare inom
füwaltningen.

$23 Ordftiranden
Det åligger kultur- och fritidsnämndens ordfürande att ftirdela
arbetsmiljöuppgifter till kultur- och fritidschefen i egenskap av chef für kultur-
och fritidsftirvaltningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 5 37, 2012-03 -28
Kultur- och fritidsn¿imndens protokoll $9, 2012-02-02
Förslag till Reglemente für kultur- och fritidsnämnden,2012-02-02
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KS $ 31 F'örslag till medelshantering för de av kommunen förvaltade
stiftelserna

Dttr 70.2072

Kommunstyrelsens besluf
Kommunstyrelsen beslutar att de kommuna.lt Ítirvaltade stiftelsemas
bankkonton och öwiga betalningsförmedlingstjänster samt handhavande av
placerade medel ska undertecknas av två i fìirening enligt ftiljande:

Kommunchef
Ekonomichef
Ekonom

Thomas Johansson
Anders Johansson
Yvonne Jansson

Sammanfattning
Kommunstyrelsen är styrelse Íìir de av kommunen fÌirvaltade stiftelsema:

Karlsborgs sociala stiftelse, organisationsnummer 866601-6061
Karlsborgs skolstiftelse, organisationsnummer 86660 1-61 1 1

Vid utbetalnìng av kostnader, utdelningar samt handhavande av placerade
medel krävs undertecknande vid uttag/insättning på bankkontot. Kravet ska då
vara atf lvà i ftirening ska underteckna transaktionema.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 5 38, 2012-03 -28
Ekonomichefen,'Ijänsteskrivelse, 2012-03 -15

Beslutet ska sändas till
Ekonomienheten
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KS S 32 Budgetuppföljning mars 2012

Dnr 297.2011

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen konstaterar att verksamhetemas prognostiserade
underskott medfür att årets resultat hamnar på en oroväckande låg
nivå.

2. Kommunstyrelsen ger de nåimnder som redovisar underskott i
uppdrag att utarbeta åtgärdsplaner och genomfüra åtgåirder für att
uppnå en budget i balans.

3. Ätgärdsplanerna ska redovisas till kansliet senast 2012-05-02.

Sammanfattning
Nämndema och bolagen har inkommit med helarsprognoser baserade på

utfallet under mars månad.

Kommunen
Totalt visar nämndemas årsprognoser på ett underskott om - 3 740 fkr.
Prognosen ftir kommunstyrelsen innehåiler dessutom stora osäkerheter.

Troligtvis tillkommer reparationskostnader ftir bryggor samt

muddringskostnader utöver budget. Bam- och utbildningsnämnden och
särskilt socialn?imnden uppvisar större negativa alvikelser.
Finansfürvaltningens progrìos visar på ett utfali om 552 tk över budget, främst
beroende på högre pensionskostnader samt lägre generella statsbidrag än

budgeterat. Totalt medftir prognosema att årets resultat riskerar att bli negativ
(42) och att det därigenom blir en fürlust ftir Karlsborgs kommun àr 2012.
.A.tgärder ftir att komma till rätta med verksamhetemas unde¡skott bör sna¡ast

verkställas.

VABERGSKONCERNEN
Tkr Bolag Tkr

0 AB Vaberget - 159

- 80 KEAB 430
O KVAB 1115

-5OO KEFAB 110
-3 160 AB Kbg. bost. 530
-3 7 40 Kbs Turism AB - I 1 6

-552
0

4 250

t 910

135

Summa bolag

BÖSAB
-595

I 450Prognos årets resultal -42
Koncemjust
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Kommunkoncernen
Prognosen für Vabergskoncemen är starkt fìirbättrad jâimftirt med

marsprognosen 201 i, men ligger strax under resultatet fìiregående ar. Att
Karlsborgs Turism AB åter visar en negativ prognos är oroande. Här fin¡rs

dock osåikerheter där utvecklingen av Fästningsäventyret spelar en stor roll.
Totalt medfìir prognosen ftir de kommunala bolagen (1 450 tþ att årets

resultat ftjr kommunkoncemen (kommunen och bolagen) beräknas till I 408

tkr

Nåimndemas och bolagens kommentarer till budgetawikelsema bifogas i
separata dokument.

Förslag på mötet
Agneta Artman (M) ftireslår att
Punkt 2 i arbetsutskottets fÌirslag utgår och ersätts med:

. Kommunstyrelsen uppdrar åt bam- och utbildningsnämnden och

socialnZimnden att redovisa åtgärdsplaner, enligt fastställda direktiv, ftir
att uppnå en budget i balans.

.,Å.tgärdsplanema ska redovisas till kansliet senast 2012-05 -02.

Peter Lindroth (S), Bjöm Rubenson (KD), Catarina Holm (C) och Stig

Palmqvist (FP) bifaller Agneta Artmans (M) ftirslag'

Beslutsgång
Ordftirande ställer a¡betsutskottets fÌirslag mot Agneta Artmans (M) ftirslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Agneta Artmans fürslag.

Beslutsunderlag
Ekonomichefen, 1jänsteskrivelse, 2072-04-05
Budgetuppftiljning mars 2012, 2012-04-05

Beslutet ska sändas till
Samtliga nàmnder
Bolagen
Ekonomienheten
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KS S 33 Information

Kommunchefen informerar om :

Lägesrappofi angående uppdrag om utveckling av Infocenter,
varumärkesarbete och samlällsutsmyckning

. Överenskommelse har träffats med berörda intressente¡ om att skapa

en boendehörna på Infocenter. Syftet med boendehöman är att
synliggöra utbudet av villor, bostads- och och hyresrätter samt lediga
tomter i kommunen.

. ,{rets va¡um2irkesarbete föreslås bli begråinsat till att omfatta en

broschyr om boende i kommunen. Broschyren ska bland a¡nat
innehålla vittnesmål av personer som valt att bosätta sig i kommunen.

. Mot bakgrund av det anstr2ingda ekonomiska läget füreslås att anslagna

medel (100 000 kr) till samhällsutmyckning reserweras für
medfinanseing av utftird muddring och iordningställande av
bryggmiijön i Rödesund.

Behovet av ett presidiemöte mellan kommunstyrelsen och bygg- och
miljönZimnden Ítir att diskutera hur plan- och byggverksamheten ska styras och

organiseras efter kommunens inträde i Miljösamverkan Ostra Skaraborg.

Kommunstyrelsens ordfürande informerar om:

. Rekq'teringen av socialchef

. Reky.teringen av räddningschef

. Direktionsmöte AÖS

. Försvarsmaktens upphandling av ammunition
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KS S 34 Delegationsbeslut

Ekonomichefen har beslutat i neda¡stående ekonomiåirenden:

. Ansöka¡ om investeringsmedel Íör ombyggnad och anpassning av
lokaler på Haganäset för inflyltning av Arkens verksamhet

. Ansökan om investeringsmedel fìir beställning av uppgradering av
kommunens telev?ixel

. Ansökan om investeringsmedel ftir inköp av kostdataprogram

. Ansökan om investeringsmedel ftir utb¡e av möbler och
iordningställande av sammanträdesrum i kommunhuset

. Ansöka¡ om OKQS ftiretagskort

Ekonomichefen har beslutat i nedanstående inköpsärenden:

. Avtal med InExchange Factorum AB gällande mottagningstjänster av
E-faktura

. Tilldelningsbesked om upphandling av portionsftirpackningar till
matdistribueringssystem.
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KS $ 35 Meddelanden

Kommunstyrelsen gar igenom inkomna meddelanden.


