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Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

Kommunhuset, torsdag 7 juni 2012, kl. 09.00-15.30 

Kjell Sjölund 
Catarina Holm 
Lars Åke Carlsson tj.ers, 
Anna Danielsbacka 
Stig Palmqvist 
Björn Rubenson 
Peter Lindroth 
Anna Bruzell 
Stig Carlsson 
Peggy Johansson tjo ers, 
Vega Khilström t j, ers. 

Thomas Johansson, kommunchef 
Eva Hoving Eklund, sekreterare 

(C) 
(C) 
(M) 
(M) 
(FP) 
(KO) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 

Anders Johansson, ekonomichef, §§ 51-52 
Peter Karlsson, vd KUB, § 58 
Maria Fast, säkerhetssamordnare, § 58 

Peter Lindroth (S) 

Justeoingens plats och tid Kommunkansliet, fredag 8 juni 2012 

Underskrifter Sekrete,.re ~ ___ ~~ __ ~4f(/./!i//!. 
Eva Hf1:;(f'~d 

Sida 62 

Paragrafer nr 48-60 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammant rädesdatum 

Datum fOr anslags uppsättande 

Förvaringsplats fOr protokollet 

Underskrift 

~~-~--------;;::::::-------~--------------------------------------
jell S' und (C) 

--~-g--~-------~-----------------------------------
Peter Lindroth (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justcl;ngen har til1källllagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2012-06-07 

2012-06-08 Datum fOr anslags nedtagande 2012-07-02 

Z~~~~~_._.d..4~/.I/JI/ ___ . _____ . ____ ., 
Eva Hoving Ekl~--
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 48 Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen med den förändringen att § 52 
Budgetuppföljning maj 2012, flyttas upp och blir en ny § 5 1. 

Utdragsbcstyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 65 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 49 Årsredovisning kommunala bolag år 2011 

Dnr 90.201 2 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser for år 20 11 fOr AB Vaberget, AB Karlsborgsbostäder, 
Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs Värme AB, Karlsborgs Energi Försäljning 
AB och Karlsborgs Turism AB. 

Sammanfattning 
AB Vaberget, AB Karlsborgsbostäder, Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs 
Värme AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB och Karl sborgs Turism AB har 
till kommunfullmäktige överlämnat sina årsredovisningar och 
revisionsberättelser for år 20 Il . 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 20 12-05-22, § 57 
Årsredovisningar bolagen 20 II , maj 2012 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 66 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 50 Revidering av kommunfullmäktiges styrkort 

Dm 75.20 11 

Kommunstyrelsens förslag 

l . Kommunfullmäktige fastställer reviderat styrkolt for 
kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige ger nämndel11a i uppdrag att revidera sina 
styrkOlt utefter forändringal11a. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun ska arbeta med mål- och resultatstYl11ing utgående från 
styrkor!. Styrkortet är ett flerdimensionellt styrverktyg som utgår från 
kommunens vision och innehåller långsiktigt mål, strategi, uppf<iljning och 
mätning av verksamhetel11a. 

Styrkorten är utarbetade på två ni våer i kommunen; fullmäktige och 
kommunstyrelse/närrmd. Fullmäktiges styrkort är utarbetat utifrån kommunens 
vision och bry1S sedan ned till nämndel11as egna styrkort. 

För att nå en helhetsbild av verksamheten i Karlsborgs kommun är styrkorten 
utformade utifi'ån foljande fyra perspektiv: 

• Medborgarperspektivet 

• Medarbetarperspektivet 

• Samhällsutvecklingsperspektivet 

• Ekonomiperspektivet 

Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat forslag på 
utveckling av styrkOltsmodellen. Förslagen har presenterats for 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktigens presidium. 
Förslagen innebär att kommunfullmäktiges styrkort for 2013 omdisponeras 
och fOltydligas samt utökats med ett mål (bäst folkhälsa i Skaraborg 2020). 
Nämndel11a får uppdatera sina respektive styrkolt 2013 utefter forändringal11a 
i fullmäktiges styrkort. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges balanserade StyrkOli for år 20 12 
Förslag till kommunfullmäktiges styrkort for 2013 

Utdragsbeslyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 67 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 51 Budgetuppföljning maj 2012 

Dnr 297.20 I I 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Kommunstyrelsen betonar vikten av att åtgärder vidtas fOr att kOlmna 
till rätta med redovisade underskott i verksamheten. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att 860 000 kr tillfOrs socialnämnden ur 
fOrfogandeanslaget for att täcka merkostnader inom hemvården. 

3. Presidieträffar genomfors med barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden under augusti månad. 

Sammanfattning 
Nämnderna och bolagen har inkommit med helårsprognoser baserade på 
utfallet under maj månad. Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett 
underskott om -414 tkr. Detta innebär en kraftigt forbättrad prognos jämfort 
med mars (-3740 tkr). Endast socialnämnden uppvisar en stöne negativ 
avvikelse. 

Finansforvaltningens prognos visar på ett positivt utfall om I 674 tkr, vi lket är 
en forbättringjämfoll med marsprognosen (-SS2 tkr). Orsaken är forbättrade 
prognostiserade skatteintäkter. 

Totalt med for prognosen att årets resultat for kommunen beräknas till S SI O 
tkr (mars -42) vilket är över årets resultatmål med I 260 tkr. 

Ekonomichefen infonnerar i ärendet. 

Förslag på mötet 
Catarina Holm (C): Bifall till ekonomichefens forslag med tillägg enligt 
nedan: 
Presidieträffar genomfors med barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden under augusti månad. 

Beslutsgång 
Ordforande ställer ekonomichefens forslag mot Catarina Holms (C) forslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Holms (C) 
forslag. 

Socialnämnden har vid presidieöverläggning informerat kommunstyrelsen om 
att nämnden beslutat senarelägga öppningen aven ny avdelning på Haganäset. 
Beslutet innebär att nämnden inte kommer att göra anspråk på hela den summa 
(2 SOO 000 kr) som reserverats for ändamålet på kommunstyrelsens 
forfogandeanslag. Socialnämnden behöver dock få täckning for den 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

merkostnad (860 000 kr) som uppstår inom hemvården till följd av att den nya 
avdelningen inte öppnas som planerat. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning maj 2012 

Bestutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Bolagen 
Ekonomienheten 

Utdmgsbestyrkandc 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 69 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 52 Budgetdirektiv 2013 

Dnr 305.20 Il 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer budgetdirektiv år 2013. 

Sammanfattning 
Inför budget 2013 har ramar, direktiv samt en arbetsplanering utarbetats. De 
finansiella målen överensstämmer med de långsiktiga målen som fastställts av 
kommunfullmäktige i samband med budget- och verksamhetsplan för år 2012. 

Målen innehåller bland annat ett resultat före avsättningar på 6,2 mnkr. 
Skattesatsen är oförändrad (21,07 kr). Investeringsutrymmet beräknas till Il 
mnkr. Intenu'äntan sänks med 1,3 %. Kostnader för löneökningar beräknas till 
3,0 %. Ramarna minskas totalt för verksamhetema i kommunen med 6,6 mnkr 
(-2 ,2 %). Effektiviseringar blir nödvändiga för att rymma verksamheterna 
inom disponibla ramar. 

Ekonomichefen informerar i ärendet. 

Förslag på mötet 
Peter Lindroth (S): Rubriken ändras till Budgetdirektiv 2013 och förslaget till 
beslut ändras till: 
Kommunfullmäktige fastställer budgetdirektiv år 2013. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förs lag mot Peter Lindroths (S) förslag och 
finner att Peter Lindroths (S) förs lag blir kommunstyrelsens. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 59 
Ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, 20 12-05-15 
Ekonomichefen, Budget 2013 , budgetramar och direktiv 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 70 

Justera ndes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2012-06-07 

KS § 53 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Dnr 118.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar foreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat 
reglemente fOr kommunstyrelsen i enlighet med upprättat forslag daterat 20 12-
OS-07, att gälla från och med 2012-07-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2012-03 -26 beslutat att ansökningar om bidrag for 
bostadsanpassning ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen från och med 
2012-07-01. Fullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att anpassa respektive reglemente så att de 
överensstämmer med det ändrade ansvarsfOrhållandet. 
Kommunledningsforvaltningen har upprättat ett reviderat forslag till 
reglemente som tydliggör att kommunstyrelsen ansvarar for utredning och 
beslut om bostadsanpassningsbidrag. Revideringen avser ett tillägg i 
reglementets § 7. Bygg- och miljönämnden har utarbetat ett reviderat 
reglemente i vilket ansvaret for bostadsanpassningsbidrag fOreslås utgå. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 20 12-0S-22, § 60 
Kommunchefen, Tjänsteskrivelse, 2012-0S-07 
Förslag till reviderat reglemente fOr kommunstyrelsen2012-0S-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 20 12-03-26, § 16 
Kommunfullmäktiges protokoll , 20 II-OS-30, § 68 
Kommunstyrelsens reglemente, antaget 2011-0S-30 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 71 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 54 Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor 

Dnr 124.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer fårslaget till nytt reglemente for Rådet for 
funktionshinderfrågor att gälla från 2012-08-0 I. 

Sammanfattning 
Rådet for funktionshinderfrågor har arbetat med forslag till revidering av 
reglementet. Ordfåranden har besökt kommunstyrelsen och presenterat 
forslaget som i huvudsak innehåller fåljande ändringar: 

• Namnändring från tidigare Handikappråd till nuvarande Rådet for 
funktionshinderfrågor (RFF) har infålis i löpande text och i rubriken. 

• Rådets arbete skall nu även ha som utgångspunkt den nya FN
konventionen om Rättigheter for personer med funktionsnedsättning 
samt kommunens strategiska plan inom området funktionshinder. 

• Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter och ersättare. 

• Rådets kompetens skall tas tillvara genom samråd i planerings fasen 
samt innan bygglov ges. 

• Orden Riksorganisation for personer med funktionsnedsättning har 
ersatts med Organisation för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 58 
Rådet for funktionshinderfrågor, Skrivelse 
Förslag till Reglemente får Rådet får funktionshinderfrågor 
Kommunala handikapprådets reglemente, 2003-06-16 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 72 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 55 Revidering av kommunstyrelsens delegationsol'dning 

Dnr 119.2012 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer reviderad delegationsordning i enlighet med 
upprättat förslag daterat 2012-05-07, att gälla från och med 2012-07-0 l. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2012-03-26 beslutat att ansökningar om bidrag för 
bostadsanpassning ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen från och med 
2012-07-0 l. Fullmäktige gav samtidigt kommunstyrel sen i uppdrag att i att 
anpassa reglemente och delegationsordning så att de överensstämmer med det 
nya ansvarsområdet. Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till 
reviderad delegationsordning. Förslaget irmebär att kommunstyrelsen 
delegerar till fastighetschefen att fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag och 
om återställning av åtgärder som genomf011s med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 61 
Kommunchefen, Tjänsteskrivelse, 2012-05-07 
Förslag till reviderad delegationsordning 2012-05-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-26, § 16 
Kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 20 I 0-12-06 

Beslutet ska sändas till 
Fastighetsenheten 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 73 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 56 Revidering av Undertecknande av handlingar 

Dm 202.2011 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bankkonto 8299-0,903 194 105-8 undertecknas 
två i forening enligt foljande: 

Berit Jakobsson 
Rita Daniels 
Inga-Lill Andersson 
Mats Tjällman 

Sammanfattning 
När Individ- och Familjeomsorgen (lFO) ska betala ut exempelvis 
fOrsörjningsstöd sker det genom konto hos banken. För att rutinema ska vara 
säkra krävs två i fOrening for att genomfora en sådan utbetalning. 

För att klara utbetalningar vid semestrar och ledigheter finns behov att 
komplettera listan med ytterligare en person. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 62 
Ekonomichefen, Tjänsteskrivelse, 20 12-05-08 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Socialförvaltningen 

Utdmgsbestyrkandc 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 74 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 57 Köksutredning 2011 

Dnr 228.2012 

Kommunstyrelsens beslut 
I. Kommunstyrelsen godkänner genomford utredning om 

fOrutsättningarna att etablera tillagningskök i kommunens skolor. 

2. Kommunstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att i samarbete med 
kostchefen bygga om befintligt mottagningskök i Mölltorps skola till 
ett tillagningskök. 

3. Ombyggnaden av köket i Mölltorps skola ska vara klart for driftstart 
till vårterminen 2013. 

4. Planerad byggnation av ny forskola i Norra Skogen och tillbyggnad av 
Kvarnbäckens forskola i Mölltorp fOrbereds for framtida 
tillagningskök. 

Sammanfattning 
En köksutredning är upprättad av kostchefen och fastighetschefen 2011-12-

12. Tre alternativ har tagits fram där organisatoriska, tekniska och ekonomiska 
synpunkter har beaktats. Alternativ I är en nulägesrapport där inga 
forändringar är planerade. Alternativ 2 är tillskapande av fler tillagningskök. 
Alternativ 3 är ett fOrslag med områdeskök. Utredningen har varit på remiss 
till nämnder och politiska partier. En samrådsredovisning och 
sammanställning av inkomna remissvar är gjord. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2012-05-22, § 13 
Fastighetschefen, Tjänsteskrivelse, 2012-05-07 
Samrådsredovisning 2011,2012-05-03 
Remissvar 
Kommunstyrelsens tekniska utskott, § 2, 2012-01-18 
Köksutredning 20 II 

Beslutet sk. sändas till 
Samtliga nämnder 
De i kommunfullmäktige representerade partierna 
Mölltorps fOräldrafOrening 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 75 

Justerandes sign 

KS § 58 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Socialstyrelsens nya fcireskrifter om Allmänna råd och fcireskrifter 
avseende bemanning och biståndshandläggning inom LSS 

• PRIO-projekt inom skolan, från Sveriges Kommuner & Landsting 

• Skaraborgs kommunalfcirbunds senaste sammanträde 

Anna DanieJsbacka (M) informerar om aktuella frågor från Folkhälsorådet 

Lars Åke Carlsson (M) inf0l111erar om Budkavle fcir jämställdhet 

Kjell Sjölund (C) infonnerar om bygglov fcir lotterikiosker 

Säkerhetssamordnare Maria Fast infonnerar om Försvarsmaktsrådet och 
Krishanteringsrådet. 

V d fcir Karlsborgs Utveckling AB, Peter Karlsson informerar om aktuella 
näringslivsfrågor. 

I l)tdmgsbcstyrkandc 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 76 

Justerandes sign 

KS § 59 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

Delegationsbeslut 

Ekonomichefen har beslutat i nedanstående ekonomiärenden: 

• Till Kommuninvest i Sverige AB gällande borgensåtagande avseende 
Karlsborgs Vänne AB 

• Till Kommuninvest i Sverige AB gällande borgensåtagande avseende 
AB Karlsborgsbostäder 

Ekonomichefen har beslutat i nedanstående inköpsärenden: 

• Anbuds- och öppningsprotokoll, finansiering av lån. Anta offeli från 
Kommuninvest i Sverige AB 

• Tilldelningsbeslut, ramavtalsupphandling servrar, lagring samt 
närliggande produkter och tjänster 2012 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 77 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2012-06-07 

KS § 60 Meddelanden 

Kommunstyrelsen går igenom inkomna meddelanden. 
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