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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 114 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS § 88 Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med den förändringen att ärendet 
Förlängning av tid för organisationsberedningen, läggs till dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida IlS 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS § 89 Förslag till utvidgat samordningsl6rbund 

Dnr 231.2013 

Kommunstyrelsens I6rslag 
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att ett förbund bildas av 
samordningsförbunden SkövdeHjoTiBorg och FalköpingTidaholm. 

Sammanfattning 
Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har haft diskussioner om 
möjligheten att bilda ett gemensamt Samordningsförbund i Östra Skaraborg. 
En utredning med möjligheter och risker med en sammanslagning av 
samordningsförbunden har varit ute på remiss hos kommunerna i Östra 
Skaraborg för ställningstagande och inriktningsbeslut. 

Vid en genomgång av remissvaren konstaterades att det i dagsläget inte finns 
en majoritet för att bilda ett förbund i Östra Skaraborg, dock är de flesta av 
kommunerna i SkövdeHjoTiBorg och FalköpingTidaholm för ett förbund, 
medan kommunerna i Norra Skaraborg önskar en fortsatt samverkan. 

Presidierna för Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har beslutat föreslå 
att ett förbund bildas 2015-0 l-O l av förbunden SkövdeHjoTiBorg och 
FalköpingTidaholm - förslagsvis under namnet Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 88, 2013-10-0 1 
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg, Hemställan, 2013-09-02 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 116 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS § 90 Tidplan för sammanträdesdagar år 2014 

Dur 262.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar för år 2014 enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 
för år 2014 enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Kansliet har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för år 2014 avseende 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 89, 2013-10-0 l 
Kansliet, Tidplan, 2013-09-25 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 117 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS § 91 Svar på medborgarförslag om vinteröppna toaletter 

Dnr 220.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till kommunchefThomas Johanssons skrivelse. 

Sammanfattning 
Anders Åkerberg framför i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2013-
06- 14 att det finns behov av fler och framförallt vinteröppna toaletter i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen kommer under år 2014 att göra en översyn av tillgång och 
behov av offentliga toaletter 'i kommunen. Översynen planeras ske i 
samverkan med berörda företagare och fastighetsägare och kommer även att 
belysa behovet av vinteröppna toaletter. 

Fastighetsenheten har med anledning av Anders Åkerbergs förslag gjort en 
sammanställning över befintliga toaletter, öppettider m.m. A v 
sammanställningen framgår även vilka brister och underhållshov som finns. 
Ett särskilt problem är att toaletterna är utsatta för omfattande skadegörelse. 

Vinteröppna toaletter innebär ökade kostnader för städning, uppvärmning och 
underhåll. Kommunens kostnad för offentliga toaletter uppgår idag till 250 
000 kr per år. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet, Protokoll § 28, 20 13- 10-0 1 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 75, 20 13-09-10 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse 2013-08-21 
Fastighetsenheten, Sammanställning offentliga toaletter 
Medborgarförslag, Vinteröppna toaletter, 2013-06-25 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 118 

Justera ndes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS § 92 Svar på medborgarförslag om Elinstallation och användandet 
av trådlös teknik i den nya förskolan 

Dm 250.20 13 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarfOrslaget om att Europarådets 
resolution 1815 angående elektromagnetiska fålt ska beaktas vid nybyggnation 
av förskola. 

Sammanfattning 
Gretel Eckhardt har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2013-06-25 
föreslagit att kommunen i samband med byggnation av den nya förskolan ska 
beakta Europarådets resolution 1815 (27 maj 20 11) angående 
elektromagnetiska få ll. Enligt förslaget ska resolutionen beaktas både vid 
elinstallationer och vid användande av trådlös teknik på förskolans område. 

Gretel hänvisar till att det finns omfattande dokumentation om hälsorisker till 
fOljd av att barn exponeras för såväl låg- som högfrekvent strålning. 
Tillämpning av resolution 1815 betyder i praktiken att man i stället fOr 
trådlösa nätverk ska använda kabelbunden internetuppkoppling och fast 
telefon med sladd. Vidare finns specifika rekommendationer för att minska 
strålningen från elinstallationer och armaturer. 

Kommunledningsförvaltningen har berett fOrslaget och bedömer att det fOr 
närvarande inte finns skäl att Karlsborgs kommun ska ha en högre 
ambitionsnivå beträffande strålningsrisken än vad som anges av 
strålskyddsmyndigheten och arbetsmiljöverket. Det innebär att den nya 
förskolan avses byggas med beprövad teknik och med beaktande av gällande 
råd och riktlinjer för bland annat strålning. 

Enligt arbetsmiljöverket utgör den strålning som kommer från trådlösa 
nätverk, utifrån dagens kunskap, inte ett strålskyddsproblem. Anledningen är 
att strålningens intensitet är låg från de sändare som emitterar denna strålning. 
Arbetsmiljöverket anger att det är mycket ovanligt med skador till fö ljd av 
exponering fOr elektromagneti ska få ll. Det krävs mycket höga fålt fOr att 
skador ska uppstå. Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen 
avvisa medborgarförslaget om att Europarådets resolution 1815 angående 
elektromagnetiska fålt ska beaktas vid nybyggnation av förskola . 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet, Protokoll § 29, 2013-10-0 1 
KommunchefThomas Johansson, Skrivelse, 2013-09-24 
Kommunfullmäktige, Protokoll § 82, 20 13-06-25 
Gretel Eckhardt, Medborgarförslag, 2013-06-05 

Utd mgsbestyrkandc 



Karlsborgs kommun 

Beslutet ska sändas till 
Gretel Eckhardt 
Fastighetsenheten 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

Utdragsbestyrkande 

Sida 119 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 120 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS § 93 Budgetuppf61jning september år 2013 

Dnr 228.2012 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnder som prognostiserar 
underskott att vidareutveckla och verkställa åtgärdsplaner får att komma 
tillrätta med budgetavvikelserna. 

Sammanfattning 
Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om - 11 650 tkr (-
12 046). Socialnämndens betydande underskott, där största delen beror på 
placeringar inom individ- och familjeomsorgen har ökat sedan 
delårsrapporten. Däremot barn- och utbildningsnämnden underskott har 
minskat något sedan fårra prognosen. Negativa avvikelser främst inom 
förskola, obligatorisk särskola och barn i behov av särskilt stöd. Prognosen för 
kommunstyrelsen innehåller ej budgeterade kostnader gång/cykelväg till 
Mölltorp rivningar, bryggreparationer och marinarkeologiska undersökningar. 

Finansförvaltningens prognos visar på ett positivt utfall beroende på högre 
skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat. Totalt medför prognoserna att 
resultatet riskerar hamna under fullmäktiges mål får året. 

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

KOMMUNEN 
Nämnd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Summa nämnder 

F i nans fårval tni ngen 
AFA 
Resultatrnål 
Prognos årets resultat 

Tkr 
-2 129 

O 
O 

-3241 
-6280 

-II 650 

2529 
6063 
6200 
3142 

Totalt medför prognosen att årets resultat för kommunen beräknas till 3 142 
tkr. 

Det finns ej genererade personalkostnader i lönesystemet under tiden juni -
september på grund av nya orksakskoder i samband med uppgradering. Detta 
innebär att förvaltningarna debiterats för lite sociala avgifter. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 121 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

Förvaltningarna har debiterats enligt nedan: 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Totalt: 

21241 kr 
35602 kr 
96105 kr 

271 724 kr 
424672 kr 

Förutom ovanstående finns ytterligare 108468 kr per 2013-09-30 som belastar 
finansförvaltningen. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-10-09 
Nämnderna, Budgetuppföljning 

Beslutet ska sändas till 
Nämnderna 
Ekonomienheten 

Utdragsb('Styrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 122 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS §94 Detaljplan för Strömmen med mera 

Dnr 248.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med gata-/parkchef Gunnar Englunds 
skrivelse (bil.4). 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av två punkthus för bostäder 
utmed Storgatan i kvarteret Strömmen. I planen föreslås också en flyttning av 
Hamngatan mot norr med syfte att f<irbättra sikten i korsningen med Storgatan. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Gata-/parkchef Gunnar Englund, Yttrande, 2013-10-04 
Arbetsutskottet, Protokoll § 92, 20 13-10-0 l 
Plan- och byggenheten, Inbjudan till samråd, 2013-09-19 

Beslutet ska sändas till 
Plan- och byggenheten 

Utdmgsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 123 

JustC11l nclcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS § 95 Ny förskola i Norra Skogen 

Dur 142.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att beslut i ärendet tas vid ett extra 
kommunstyrelsesammanträde 2013-10-29, kl. 18.00. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har upphandlat Skanska Sverige AB fOr nybyggnation av 
en förskola i Norra Skogen i så kallad partneringsamverkan. Samverkan sker i 
två faser. Den första fasen (fas l) innebär program- och detaljprojektering och 
ska resultera i färdiga bygghandlingar. När fas l är avslutad vidtar 
produktionsfasen (fas 2). Innan fas 2 startats fattas ett gemensamt beslut om 
produktionsstart utifrån framtagna bygghandlingar och kostnadsbudget. 

Byggnationen av den nya f<irskolan i Norra Skogen beräknas kunna påbörjas i 
mitten av november. För att kunna komma igång med byggnationen som 
planerat behöver beslutet om inledande av fas 2 fattas i slutet av oktober. 
Kommunsstyrelsen föreslås därför delegera beslutet till kommunstyrelsens 
tekniska utskott som sammanträder 29 oktober. 

Malin Weinö, Skanska och projektledare Lars Andersson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet, Protokoll § 30, 2013-10-0 l 
Kommunstyrelsen, Protokoll § 65, 2013-06-11 
Skanska Sverige AB, Entreprenadkontrakt, 2013-09-11 

Beslutet ska sändas till 
Skanska Sverige AB 
Lars Andersson 

Utdragsbcstyrkand<.' 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 124 

Justerandes sign 

~M 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS § 96 Förlängning av tid fOr organisations beredningen 

Dnr48.2013 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige beslutar att organisationsberedningen får förlängd till 
2014-02-10 för att fullgöra sitt uppdrag. 

Sammanfattning 
Organisationsberedningen har enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-06-25, 
§ 93, i uppdrag att senast 2013-10-14 redovisa förslag till organisation och 
arvoden samt eventuella förändringar i den politiska organisationen. 

Sammankallande i organisationsberedningen önskar förlänga tiden för att 
fullgöra sitt uppdrag och önskar lämna förslaget till kansliet senast 2014-02-
10. 

Lars Åke Carlsson CM) informerar i ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 125 

Justerandes sign 

l\'o ~ 

KS § 97 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KommunchefThomas Johansson informerar om placering av asylsökande i 
Karlsborg. 

Rådet fOr funktionshinderfrågors ordförande Lars Ake Carlsson (M) 
informerar om aktuella frågor inom rådet samt kommunfullmäktiges 
presidiums önskemål kring kommunfullmäktiges sammanträdestider år 2014. 

Lars Ake Carlsson (M) överlämnar till kommunstyrelsen en tavla skänkt av 
Ödeshögs kommun. 

BrottsfOrebyggande rådets ordförande Peter Lindroth (S) informerar om 
genomförd undersökning av alkohol- och drogvanor hos ungdomar. 

OrdfOrande Kjell Sjölund (C) informerar om aktuella frågor inom 
turismsamverkan. 

Ronny Olsson informerar om Sommarlovsentreprenörerna år 2013. 

Björn Rubenson (K D) och Annika Alexandersson, handledare daglig 
verksamhet, informerar om Vista Karlsborg. 

Personalchef Ulrika Wennerkull informerar om 2013-års lönerevision. 

Jan Johansson, Västarvet, informerar om samarbetsavtal angående Forsviks 
bruk. 

Kenneth Risberg, Borago AB och Tommy Klang, upphandlingschef, 
informerar om städupphandling. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 126 

Justerandes sign 

&/0 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

KS § 98 Delegationsbeslut 

Ekonomichef Anders Johansson har antagit anbud fOr ramavtal och övriga 
kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster enligt nedanstående: 

• Tilldelningsbeslut avseende farskt bröd 

• Avtal kuvert och visitkort 

• Tilldelningsbeslut maskindiskmedel 

• Avtal maskindiskmedel 

• Förlängning av avtal gällande skadedjursbekämpning 

Ekonomichef Anders Johansson har fördelat investeringsmedel inom fastställd 
ram och i enlighet med kommunens investeringspolicy avseende utbyte av 
utrustning vid vattenverk. 

Personalchef Ulrika Wennerkull har beslutat om 
löneplaceringarilöneöverenskommelser vid nyanställningar av personal samt 
löneförmåner i samband med revisionsförhandlingar, förvaltningschefer och 
avdelningschefer. 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun 

KS § 99 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-10-15 

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 

JlIsterandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 127 



Bilaga 4 KS § 94 2013-10-15 

Karlsborgs kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Detaljplan Kv Strömmen 

2013-10-03 

Detaljplanegränsen bör anslutas mot fastigheten i norr Kv Strömmen 6 

Fastighetsgränsen ror Kv Strömmen l bör anslutas mot Kv Strömmen 6 i nOJT, samt inkludera 
området N och även mot Storgatans Ge väg i öster 

.. ~ ... ~1. ................ . 
GataIparkenheten Gunnar Englund 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg • 0505·17000 

\r\f\N'W.karJsborg.se. karlsborg.kommun@karlsborg.se 

1 (1 ) 
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