
Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses an justera 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

Kommunhuset, tisdag den 12 november 2013 , kl 9.00-16.30 

Kjell Sjölund 
Catarina Davidsson 
Bo Waller 
Lars Åke Carlsson 
Inger Larsson 
Björn Rubenson 
Peter Lindroth 
Anna Bruzell 
Stig Carlsson 
Ronny Siderud t o m § 107 
Peggy Johansson 

Thomas Johansson, kommunchef 
Eva Hoving Eklund, sekreterare 
Lotta Samuelsson, projektledare, § 108 

(C) 
(C) 
(M) 
(M) 
(FP) 
(KD) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 

Staffan Rahrn, vd Karlsborgs Energi AB, § 112 
Anders Johansson, ekonomichef, § 101 
Kerstin Lorentz, kulturchef, § 107 
Ajournering kl. 14.20-14.35 

Anna Bruzell (S) 

Justeri ngens plats och tid Kansliet torsdag november 2013 

Undersklifter Sekretcmre c,~~;::'~~-'i{,j~~-----'"'~"._C'::~~~~~--------'------ ' 

Sida 128 

Paragrarer nr 100-114 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sanunanträdcsdatum 2013-11-12 

Dat um fOr anslags uppsättande 2013-11-14 Datum för anslags nedtagande 2013-12-06 

Förvaringsplats for protokollet 

Underskrift 

Utdmgsbcslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 129 
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KS § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11 -12 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

Justl'l<llldes sigll Utdl<lgsbl'styrkand(' 

Sida 130 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 131 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 101 Budget och verksamhetsplan år 2014 

Dnr 25.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till budget och 
verksamhetsplan för år 2014 i enlighet med budgetberedningens protokoll 
2013-11-06 med följande förtydliganden: 

o Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, d.v.s. 
öka kommunens skulder under året med maximalt 30 000 tkr. 

o Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att omsätta lån till ett 
belopp av 12 000 tkr, vilket motsvarar de lån som förfaller under året. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände de preliminära ramarna och direktiven i februari. 
De definitiva ramarna och direktiven fastställdes av kommunfullmäktige i 
Jum. 

Nämnder och styrelser har sedan till budgetberedningen lämnat in förslag till 
budget- och verksamhetsplaner for år 2014. Budgetberedningen har vid 
sammanträden under vecka 41 haft avstämningar med kommunens styrelser 
och nämnder. 

Information och förhandling med de fackliga parterna har genomforts. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
S-gruppen: Kommunfullmäktige fastställer upprättat forslag till budget- och 
verksamhetsplan for år 2014 i enlighet med budgetberedningens förslag 2013-
11-06 med de förslag till fortydliganden, ändringar och tillägg som 
socialdemokraterna foreslår enligt bilaga (bil.S). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer budgetberedningens forslag mot S-gruppens forslag och 
finner att kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige i enlighet med 
budgetberedningens forslag. 

Reservation 
S-gruppen reserverar sig till formån for eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Budget- och verksamhetsplan 2014 
Central Samverkansgrupp, Protokoll , 2013-11-07 
Budgetberedningen, Protokoll , 2013-10-08--10 

Utdragsbestyrkande 
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JustCl1lndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

Central Samverkansgrupp, Protokoll , 2013-10-31 
Central Samverkansgrupp, Protokoll, 2013-11-07 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 102 

Dnr 25.2013 

Kommunalskatt år 2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 20 14 till 21 ,32 öre per 
skattekrona. 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har upprättat ett förslag till budget år 20 14 fOr Karl sborgs 
kommun. I avsnittet som handlar om finansiering föreslås att skattesatsen höjs 
med 0.25 till 21, 32 öre per skattekrona, det vill säga 21,32% av den 
beskattningsbara inkomsten. 

Förslag på sammanträdet 
S-gruppen: Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen fOr år 2014 till 21,27 
öre per skattekrona. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer budgetberedningens förslag mot S-gruppens fö rslag och 
finner att kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige i enlighet med 
budgetberedningens fOrs lag. 

Reservation 
S-gruppen reserverar sig till förmån fOr eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Budget och verksamhetsplan 20 14 
Budgetberedningen, Protokoll , 20 13-11-06 

Utdragsb('styrkandc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 103 Budgetuppföljning och delårsrapport år 2014 

Dnr 273.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till tidplan för Budgetuppföljning och 
delårsrapport 2014. 

Sammanfattning 
Följande tidplan föreslås avseende nämnderna och Vabergskoncernens 
ekonomiska rapportering till KS och KF. Sammanställning och rapportering 
görs enligt mallar som tagits fram av ekonomienheten. 

I nämnder med underskott bör ökad fokusering ske när det gäller 
verkställighet av åtgärdsplaner. Problemet är inte att prognostisera utfallet och 
identifiera bristerna, utan att fastställa åtgärdsplaner och säkerställa att de blir 
genomförda i tid. 

Helårsprognos baserad 
på utfallet under månad 

April 
Juni *) 
Oktober 

Inlämning av material till Utskick till KS 
ekonomienheten 

Senast den 5/5 
Senast den 15/8 
Senast den 3/11 

8/5 
4/9 
6/ 11 

*) = Utgör underlag för delårsrapporterna vilka fastställs av KF. 

Kommunledningskontoret lämnar underlag till KS om den egna verksamheten 
enligt ovanstående tidplan. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 97, 2013-10-29 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-10-18 

Utd ragsbcstyrkand<.· 
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JustCJ<lndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 104 Överenskommelse om mottagande och bosättning av 
nyanlända invandrare 

Dnr 213.2013 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Kommunstyrelsen remitterar förslaget till överenskommelse och 
upprättad konsekvensbeskrivning till socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt AB 
Karlsborgsbostäder. 

2. Remissvaret ska vara kansliet tillhanda senast 2014-01-1 3. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har tillsammans med Hjo kommun avtal med 
Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn sedan februari 2012. 
Boenden för ensamkommande barn finns både i Karlsborg och i Hjo. Under 
2012 kom 23 barn, varav 12 Karlsborg och II Hjo. 

Familjer med anknytning till ensamkommande barn har redan kommit i något 
fall och fler väntar hit sina familjer. Detta är personer som kommer på egen 
hand men som då kan räknas in i en överenskommelse. Under 2013 har hittills 
7 ensamkommande barn tagits emot och en familj om 9 personer har kommit 
som anknytningsärende. Under hösten väntas ytterligare barn komma. 
Tecknar Karlsborgs kommun överenskommelse om ett allmänt mottagande 
och bosättning av nyanlända invandrare med Länsstyrelsen skulle det innebära 
ett mottagande av 20 personer där ensamkommande barn inräknas. 

Mottagandet är ett övergripande kommunalt ansvar där kommunstyrelsen, 
barn och utbildningsnämnden och socialnämnden samt det kommunala 
bostadsbolaget har inom sina respektive ansvarsområden ett delat ansvar för 
mottagandet. Organisatoriskt föreslås mottagandet av nyanlända invandrare ha 
socialnämnden som ansvarig nämnd och organiseras inom individ och 
familjeomsorgsavdelningen. 

Mottagandet förutsätter anställning aven integrationssekreterare. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S) och Stig Carlsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
Björn Rubenson (KO): Kommunstyrelsen remitterar förslaget till 
överenskommelse och upprättad konsekvensbeskrivning till socialnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt AB 
Karlsborgsbostäder. Remissvaret ska vara kansliet tillhanda senast 2014-01-
13. 

Utdragsbcstyrkamlc 
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Justcmn(!t-s sign 

Jl ~ 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

Ordforande ställer arbetsutskottets fOrslag med Peter Lindroth och Stig 
Carlssons bi fallsforslag mot Björn Rubensons forslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Rubensons forslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen är överens om att en JA-röst betyder ja till arbetsutskottets 
forslag och en NEJ-röst betyder att ärendet ska sändas på remiss i enlighet 
med Björn Rubensons fOrslag. 

Med 6 röster for Björn Rubensons forslag mot 5 röster for arbetsutskottets 
fOrslag finner ordforande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn 
Rubensons forslag (bi1.6). 

Reservation 
S-gruppen reserverar mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation (bi!.?). 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 98, 2013-10-29 
Socialchef Mikael Ericksson och barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt, 
Konsekvensbeskrivning, 2013-10-24. 
Socialchef Mikael Ericksson och barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt, 
Tjänsteskrivelse, 2013-08-13. 
Länsstyrelsen, Överenskommelse 
Länsstyrelsen, Infonnation 

Utdmgsbcstyrkandc 
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Justerandes sign 

&1& 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 105 VA-taxa för Karlsborgs Kommun samt fastställande av 
anslutningsavgifter 

Dnr 274.2013 

Kommunstyrelsens förslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxa 2014 får Karlsborgs 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa ny avgift for anslutning till 
V A-nätet får fastigheter utanfor kommunens verksamhetsområde. 
Denna avgift inarbetas i VA-taxan. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt finansierad med avgifter enligt VA-taxan. Infor år 
2014 krävs en höjning av taxan for att hålla en budget i balans. 

VA-verket ansluter fastigheter som inte tillhör verksamhetsområdet. 
Kommunens taxa gäller inte utanfor verksamhetsområdet utan en särskild taxa 
behöver fastställas. 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet, Protokoll § 32, 2013-10-29 
VA-chef Mikael Jonsson, Tjänsteskrivelser, 2013-10-17 
VA-taxa 2014 for Karlsborgs kommun 
VA-taxa 2012 for Karlsborgs kommun 

Utdragsbcslyrkandc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11 -12 

KS § 106 Policy för social ekonomi 

Dnr 140.2012 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till policy och 
riktlinjer för socialekonomi att gälla från 2014-01-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i beslut 2013-04-23, KF § 60, bifallit en motion från 
Björn Rubensson (KD) angående social ekonomi och gett kommunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till policy för social ekonomi i Karlsborgs 
kommun. 

Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen och utifrån intensionerna 
i motionen tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer för social ekonomi. 

Policyfcirslaget tar sin utgångspunkt i att det ideella engagemanget har stor 
betydelse för utvecklingen av välfarden och demokratin. Policyn utgår vidare 
från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer: det 
privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. 
Exempel på aktörer inom den sociala ekonomin är föreningar, kooperativ, 
stiftelser och byalag och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den 
sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som 
främsta drivkraft. 

Förslag på sammanträdet 
Björn Rubenson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 99, 2013-1 0-29 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelser, 2013 -10-23 
Kommunfullmäktige, Protokoll § 60, 2013-04-23 
Björn Rubenson (KD), Motion, 2012-06-07 

Utdmgsbcslyrkandc 
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JustCITIlldl'S sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 107 Kulturplan Skaraborg 

Dnr 284.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta Kulturplan Skaraborg. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade våren 2012 att en 
målbild och en plan skulle arbetas fram för Fokusområde Kultur. 

Förbundets kulturberedning tog hösten 2012 initiativ till arbetets start. 

Remissutgåvan till Kulturplan Skaraborg har sänts till medlemskommunerna 
och har behandlats vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-08-29. 

Efter remissbehandling har ett slutligt förslag behandlats vid 
kulturberedningens möte 2013-09-17 och ett beslut har tagits vid 
kommunalförbundets styrelsemöte 2013-09-27. 

Kultur- och fritidschef Kerstin Lorentz informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Inger Larsson (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 101,2013-10-29 
Kultur- och fritidschef Kerstin Lorentz, Tjänsteskrivelse 2013-10-24 
Kultur- och fritidsnämnden, Protokoll § 35, 2013-08-29 
Skaraborgs kommunalförbund, Remiss, 2013-05-12 
Skaraborgs kommunalförbund, Protokoll § 76, 2013-09-27 
Skaraborgs kommunalförbund, Kulturplan Skaraborg, 2013-09-19 
Skaraborgs kommunalförbund, Utvärderingsplan, 2013-09-19 
Skaraborgs kommunalförbund, Sammanställning remissvar, 2013-09-19 

Utdragsbl'styrkallc!c 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 108 Turismsamverkan Skaraborg 

Dm 285.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med kommunchefThomas Johanssons 
skrivelse (bil.8). 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalfOrbund har berett Karlsborgs kommun tillfälle att 
lämna synpunkter på ett beslutsfOrslag som förbundets turismutskott tagit fram 
och som ska behandlas av förbundsstyrelsen. 

KommunchefThomas Johansson har utarbetat ett fOrslag till yttrande. 

Projektledare Lotta Samuelsson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 102, 2013 -10-29 
Kommunchef Thomas Johansson, Yttrande, 2013 -1 0-24 
Skaraborgs kommunalförbund, Rapport, 2013-09-23 
Skaraborgs kommunalförbund, Protokoll, 2013-09-24 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs kommunalförbund 

Utdragsbcstyrkamk 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 109 Destinationsutveckling i Mariestad, Töreboda, Gullspång 
och Karlsborg år 2014 

Dnr 270.2013 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till fortsatt samverkan 
med destinationsutveckling i de fyra kommunerna och godkänner 
forslagen till prioriteringar fOr år 2014. 

2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna forslaget till projektbudget fOr år 
2014, inklusive kostnader, finansiering och kostnadsfordelning. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 110 tkr for projektet år 2014. 
Kostnaden fOr projektet tas ur kommunstyrelsens fOrfogandeanslag for 
år 2014. 

Sammanfattning 
För att utveckla turistnäringen i Skaraborg har kommunerna utvecklat en 
målbild och vision som formulerats i den "Nationella Strategin fOr hållbar 
tillväxt i svensk besöksnäring". 

Skaraborgs kommunalfOrbund har gemensamt med Västsvenska Turistrådet 
enats om att destinationsutvecklingen i Skaraborg ska resultera i en av 
Sveriges exportmogna destinationer, i linje med målsättningen for den 
Nationella Strategin. 

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner utgör en viktig 
delregion i Skaraborg. Kommunledningarna har beslutat att intensifiera 
samarbetet inom besöksnäringen fOr att använda gemensamma resurser 
effektivt. 

1 nära samarbete med AB Göta kanal bo lag och Visit Östergötland ska man 
säkerställa att Göta kanals alla aktörer kan leverera attraktiva erbjudanden som 
även tilltalar utländska turister. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 103,2013-10-29 
Beredningsgruppen, Skrivelse, 2013-09-19 
Handlingsplan 2013-2014 
Styrgrupp, Noteringar, 2013-08-30 

Beslutet ska sändas till 
Lotta Samuelsson 
Gullspångs kommun 
Töreboda kommun 
Mariestads kommun 

Utdragsbt'slyrbnde 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 110 Budgetuppföljning oktober 2013 

Dnr 228.2012 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt nämnder som prognostiserar 
underskott att vidareutveckla och verkställa åtgärdsplaner for att 
komma tillrätta med budgetavvikelserna. 

2. Kommunstyrelsen ser allvarligt på att åtgärdsplaner inte har upprättats. 

Sammanfattning 
Nämnder och bolag har inkommit med helårsprognoser baserade på utfallet 
under oktober månad. 

Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om - Il 094 tkr. Något 
bättre än delårsrapporten men fortfarande på en alarmerande nivå. 
Socialnämnden redovisar ett betydande underskott där största delen beror på 
placeringar inom individ- och familjeomsorgen. 
Ä ven barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett större underskott. 
Negativa avvikelser främst inom forskola och skolledning. 
Prognosen for kommunstyrelsen innehåller ej budgeterade kostnader for 
gång/cykelvägar, rivningar, bryggreparationer och marinarkeologiska 
undersökningar. 

Finansforvaltningens prognos visar på ett positivt utfall beroende på högre 
skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat. Störst påverkan har dock 
återbetalningen av inbetalda sjukfOrsäkringspremier i AFA-forsäkring (6064 
tkr). Totalt medfor prognoserna att resultatet 3 526 tkr fOrväntas hamna under 
fullmäktiges mål for året. 
Åtgärder for att komma till rätta med verksamheternas underskott bör snarast 
verkställas. 

Kommunen 

Nämnd Tkr 
Kommunstyrelsen -I 569 
Kultur- och fritidsnämnden O 
Byggnadsnämnden 20 
Bam- och utbildningsnämnden -3335 
Socialnämnden -6210 
Summa nämnder -11 094 

Finansforvaltningen 2356 
AFA 6064 
Resultatrnål 6200 

Uldragsb~'styrka ndc 
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Juslcmndcs sign 

I Prognos årets resultat 

Vabergskoncernen 

Bola!!; 
AB Vaberget 
KEAB 
KVAB 
KEFAB 
AB Karlsborgsbostäder 
Karlsborgs Turism AB 
Summa bolag 

BOSAB (vår andel) 
Koncernjustering 

Kommunkoncernen 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

3526 

Tkr 
-360 

3000 
600 
700 

l 856 
-700 

5096 

-38 
-595 

4464 

Prognosen får Vabergskoncernen är något fårsämrad jämfårt med 
delårsrapporten men ligger strax över resultatet fåregående år. Karlsborgs 
Turism AB prognos är oroande och åtgärder bör insättas får att komma tillrätta 
med de återkommande underskotten. Det finns också osäkerheter får den 
framtida utvecklingen av Fästningsäventyret. Totalt medfår prognosen får de 
kommunala bolagen (4 464 tkr) att årets resultat får kommunkoncernen 
(kommun och bolag) beräknas till 7 990 tkr. 

Nämndernas och bolagens kommentarer till budgetavvikelserna bifogas i 
separata dokument. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-11-07 
Budgetuppfåljning nämnder och bolag, 20 13-11-07 

Beslutet ska sändas till 
Nämnderna 
De kommunala bolagen 

Utdrngsbcslyrka lldc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 111 Hörselskadeföreningen i Hjo-Karlsborg önskar plats i Rådet 
för funktionshinderfrågor 

Dnr 272.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Hörselskadeföreningen i Hjo
Karlsborg får en plats i Rådet för funktionshinderfrågor. 

Sammanfattning 
Hörselskadeföreningen i Hjo-Karlsborg önskar få en plats i Rådet fOr 
funktionshinderfrågor. 

Ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor Lars Åke Carlsson (M) 
informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Lars Åke Carlsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 104, 2013-10-29 
HörselskadefOreningen i Hjo-Karlsborg, Skrivelse, 2013-10-17 

Beslutet ska sändas till 
Rådet fOr funktionshinderfrågor 
HörselskadefOreningen i Hjo-Karlsborg 

Utdragsbestyrkande 
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Juslcnllldes sign 

KS § 112 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KommunchefThomas Johansson informerar om: 

• Aktuella frågor kring asylboendet på Hotell Wettem 

• Rekrytering av fastighetschef 

• Förhandlingar med Trafikverket om stationsområdet 

• Inbjudan till julfest 17 december 

• Städupphandlingen 

Kjell Sjölund (C) informerar om kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 
2014. 

Peter Lindroth (S) informerar om förändringar i ersättning fOr 
ensamkommande fl yktingbam. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

KS § 113 Delegationsbeslut 

Sida 146 

Personalchef Ulrika Wennerkull har beslutat om 
löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställningar av personal. 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun 

KS § 114 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-11-12 

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 

JlISI('r<llldcs sign Utdragsbestyrkande 

Sida 147 



Karlsborg 
\VW\v.karlsborg.sap.se 

Bilaga 5 KS § 1 01 20 13- 11 - 1 2 

KARLSBORGS KOMM UN 

2013 -11- 12 
Dn, 15/:201..3 

I 

2013-11-12 

Socialdemokraternas skriftliga yrkande vid behandling av ärende 3 
"Budget och verksamhetsplan 2014" vid kommunstyrelsens sammanträde 
2013-11-']..3'-z.. 

tHe 

Socialdemokraternas yrkande: 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till budget- och verksamhetsplan 
för år 2014 i enlighet med budgetberedningens förslag 2013-11-06 med de förslag 
till förtydliganden, ändringar och tillägg som socialdemokraterna föreslår enligt 
bilaga. 

S-gruppen i kommunstyrelsen genom 

/2 ec::._-,z..", ---c..<. __ 

Peter Lindroth 
Gruppledare 

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kungsgatan 4 
546 30 KARLSBORG 
Tfn : 0505·120 33 Sidan 1 av 1 
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2013-11-12 

Bilaga till socialdemokraternas yrkande vid behandling av ärende 3 
"Budget och verksamhetsplan år 2014" vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-11-12 

SOCIALDEMOKRATERNA FÖRESLAR FÖLJANDE FÖRÄNDRINGAR AV 
BUDGETBEREDNINGENS (BB) FÖRSLAG: (TKR) 

Kommunstyrelsen 
Bidrag till Karlsborgs Turism AB 
Utökar gatuunderhåll 
Medel för allmänna utvecklingsinsatser 
Konto för sociala investeringar 

NETTOEFFEKT 

Kultur- och fritidsnämnden 

Besparing (-)/Kostnad (+) 
+700 

+34 
-875 
+200 
+59 

Besparing (+)/kostnad (-) 
Kapitalkostnader redskap Moliden -12 

NETTOEFFEKT -12 

Byggnadsämnden 
Inga förändringar 

Besparing (+)/kostnad (-) 
O 

NETTOEFFEKT O 

Barn- och utbildningsnämnden 
Inget bidrag hyra Kopparsjön 
Ingen minskning tjänst som talpedagog 

NETTOEFFEKT 

Socialnämnden 
Medel för ej lagstyrda verksamheter 
Öronmärkt buffert för ev placeringar 

SOCialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kungsgatan 4 
546 30 KARLSBORG 
Tfn: 0505-120 33 

NETTOEFFEKT 

Besparing (+)/kostnad (-) 
+310 
-278 
+32 

Besparing (+)/kostnad (-) 
-1 579 
-1 000 
-2579 

Sidan 1 av 2 



SUMMAN AV FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 

Nämnd Förändring av ram imf med BB förslag 
Kommunstyrelsen +59 
Kultur- och fritidsnämnden +12 
Byggnadsnämnden O 
Barn- och utbildninQsnämnden -32 
Socialnämnden +2579 

TOTAL EFFEKT +2618 

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV RAMAR FÖR VERKSAMHETEN 

Nämnd Förslag ram för år 2014 (TKR) 

Kommunstyrelsen 50 926 

Kultur- och fritidsnämnden 13834 

Bygg- och miljönämnden 248 

Barn- och utbildningsnämnden 126428 

Socialnämnden 116 558 

TOTALT 307 994 

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Skattesats 
Arets resultat 
Investeringsvolym 

S-gruppen i kommunstyrelsen genom 

2L Q -; 2>0 

Peter Lindroth 
Gruppledare 

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kungsgatan 4 
54630 KARLSBORG 
Tfn : 0505·1 20 33 

21,27 % 
4000 Tkr 

41 000 Tkr 

2013-11-12 
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Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2013-11-12 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 104 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 

Kjell Sjölund (C) X 

Catarina Davidsson (C) X 

Agneta Artman (M) 

Lars Åke Carlsson (M) X 

Stig Palmqvist (FP) 

Björn Rubenson (KD) X 

Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Maria Gustavsson (S) 

Stig Carlsson (S) X 

Leif Andersson (S) 

Ersättare 

Åke Eriksson (C) 

Anders Lundgren (C) 

Joakim Carlsson (C) 

Bo Wall er (M) X 

Staffan Myrsell (M) 

Inger Larsson (FP) X 

Peggy Johansson (S) X 

Ronny Siderud (S) X 

Vega Kihlström (S) 

Peter Dahlqvist (S) 

El isabeth Persson (S) 

Summa ordinarie och ersättare 11 

U:/KANSLlJLedarnötcr 20 11-2014/votclingks20 11·20 14 

Bilaga 6 

Avstår 
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KARLSBORGS KO MMUN 
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Onr 

RESERVATION lämnad vid kommunstyrelsens behandling av ärende 6, "Överens
kommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare" vid sammanträ
det den 29 oktober 2012. 

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutade den borgerliga majoriteten att ännu en 
gång lyfta bort frågan om den rubricerade överenskommelsen (avtalet). 

Genom deras agerande så missar kommunen en ansenlig summa ersättning från staten, i första hand 
för innevarande år, men i en förlängning även för kommande år. Det rör sig om ett antal hundra tusen 
kronor för år 2013 och förmodligen än mer för de kommande åren. 

Vi socialdemokrater förstår, ärligt talat, inte hur majoriteten tänker. Man tackar alltså nej till statlig er
sättning som vi har rätt att erhålla för de arbetsuppgifter och därmed följande kostnader som kommu
nen redan har. Detta gör majoriteten vid samma sammanträde som vi får en ekonomisk rapport som 
visar att våra verksamheter ligger drygt 11 Mnkr över budget. Att med denna rapport i bakhuvudet 
ändå säga nej till statlig ersättning är för oss socialdemokrater obegripligt. 

Skälet man anger är att nämnderna måste ges möjlighet att tycka till om den konsekvens beskrivning 
som förvaltningscheferna för SOC och BUN har tagit fram. Med vetSkap om att frågan behandlades 
vid ett presidiemöte med berörda nämnder redan i mitten av augusti så känns den förklaringen allt 
annat än relevant. Är den verkliga anledningen att man helt enkelt inte önskar någon överenskom
melse så anser vi att det ska sägas öppet i stället för att lindas in i någon bortförklaring. 

Tyvärr så visar det här ärendets hantering stora brister avseende både styrning, ledning och dialog. 
Majoriteten har haft cirka tre månader på sig att diskutera denna fråga som handlar om möjlighet till 
statlig ersättning. Senast frågan togs bort kallades representanter för länsstyrelsen till ett fullmäktige· 
sammanträde för att berätta om avtalet samt för att svara på frågor. Noterbart från det sammanträdet 
är att det parti som angav störst behov av att få frågetecken uträtade inte ställde en enda fråga! 

Avtalet har alltså inte ett dugg att göra med huruvida vi ska ta emot flyktingar eller inte. Flyktingar 
kommer att fortsätta att komma till vår kommun, och det gör de oberoende av om vi har avtal eller 
inte. Vi har därmed ansvar för dessa nya kommuninnevånare precis som för alla oss som bor här 
sedan tidigare. De naturaliserade kommuninnevånarna ingår i det statliga utjämningssystemet och 
med ett avtal så har vi rätt till statlig ersättning även för det ansvar vi har för flyktingar. Varför vill inte 
den borgerliga majoriteten ha något avtal? 

Vi socialdemokrater är positivt inställda till den möjlighet som mottagande av flyktingar ger 
oss. Vi vill definitivt ha ett avtal och därför reserverar vi oss mot det beslut som den borgerliga 
majoriteten har tagit vid dagens sammanträde. 

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen dag som ovan 

~6?~ __ 
Peter Lindroth 
Ordförande 

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kungsgatan 4 
546 30 KARLSBORG 
Tfn: 0505·120 33 Sidan 1 av 1 



Bilag a 8 KS § 108 2013-1 1 - 12 

Karlsborgs kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Datum 
2013 10-24 

Diarienummer 
2010/243 

Yttrande angående turismutskottets förslag till beslut i 
Skaraborgs kommunalförbunds styrelse 

1(2) 

Skaraborgs kommunal förbund har berett Karlsborgs kommun tillfålle att lämna synpunkter på ett 
beslutsförslag som förbundets turismutskott tagit fram och som ska behandlas av förbundsstyrelsen. 

Kommunens synpunkter lämnas direkt i anslutning till beslutförslagets 7 att-satser. 

Turismutskottet beslutar att föreslå förbundsstyrelsen besluta 
I) att fortsatt arbeta med begreppet Skaraborg internt i turismarbetet. 
Karlsborgs Kommun ser begreppet Skaraborg som en gemensam utveck lingsplattfo rm där 
näringsli vsutveckling står i fokus. Kommunen har redan tidigare ställt sig bakom manifestet och ser 
det som en möjlighet att vid utvalda till fållen använda begreppet Skaraborg fö r gemensamma 
satsningar på nationell nivå. Karlsborgs kommun vill i sammanhanget erinra om syftet med 
Skaraborgs kommunalförbund. I förbundsordningen anges klart och tydligt att syftet med förbundet 
är "att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande". Det får mot 
bakgrund av detta ses som anmärkningsvärt att några medlemskommuner inte vill vara med och 
arbeta fö r Skaraborg. 

2) att under 2014 avsätts tillväxtmedel enligt nuvarande modell till deltidstjänsterför 
samverkan kring möten, evenemang, måltid, natur och framtidens besöksservice. 
Karlsborgs Kommun anser att det är av största vikt att det nedlagda arbetet fö r att långsiktigt stärka 
utvecklingen av turism- och besöksnäring i Skaraborg fortsätter. Kommunen är pos itiv till att det 
avsätts tillväxtmedel enligt förslaget. 

3) att de lokala deltidstjänsterna 2014 betalas direkt av Kommunalförbundet via avtal med 
aktuella kommuner. 
Karl sborgs kommun är mycket nöjd med det arbete som Västsvenska Turi strådet utför i Skaraborg. 
Det är därfö r viktigt att det även i fortsättningen är Västsvenska Turistrådet som arbetsleder 
deltidstj änsterna. Kommunen har dock inget emot att ekonomin sköts av Kommunalförbundet. 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 54682 Karlsborg • 0505·170 00 

www.karlsborg.se . karlsborg .kommun@karlsborg .se 



Karlsborgs kommun Datum 
2010-10-01 

Diarienummer 
2010/243 

2(2) 

4) att uppdra till kommunchefsgruppen att utarbeta ett fOrslag till uppgiftsbeskrivning av 
vilka uppgifter som de offentliga aktörerna i Skaraborg ska ta ansvar fOr samt hur dessa 
uppgifter skall organiseras. 
Karlsborgs kommun stödjer förslaget. 

5) att uppdra till Västsvenska Turistrådet att i samarbete med kommunerna utarbeta ett 
fOrslag till erbjudande till besöksnäringen i Skaraborg om etablering av ett gemensamt 
branschråd for utvecklingsfrågor under 2014. 
Karlsborgs kommun stödjer förslaget. 

6) att uppdra till kommuncheferna att utreda fOrutsättningarna fOr att till 2015 skapa en ny 
struktur med en medlemsägd fOrening/bolag (jfr IDC ), en fOrening/bolag som i fOrsta hand 
skall arbeta med produktutveckling, kompetensfOrsörjning och marknadsstöd, samt vara 
aktiv med att skaffa externfinansiering. En rapport ska lämnas till styrelsen senast april 2014. 
Karlsborgs kommun stödjer förslaget. Det är viktigt att företagen i besöksnäringen involveras på ett 
tydligare sätt i utvecklingsarbetet och att de också tar ett eget ekonomiskt ansvar för detta 
utvecklingsarbete. 

7) att uppdra åt kommunchefsgruppen att infOr 2015 kartlägga kommunernas långsiktiga 
intresse fOr att nyttja och betala fOr tematiska resurspersoner inom områden måltidsturism, 
naturturism, framtidens lokala besöksserviceplatser, mötesindustri och evenemang. 
Karlsborgs kommun bedömer att det även i fortsättningen är nödvändigt att stödja utvecklingen 
inom besöksnäringen med hjälp av tillväxtmedel. 

Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner driver framgångsrikt arbetet med göra 
Göta kanalområdet till en exportmogen destination och bidrar därigenom till att göra hela Skaraborg 
till en exportmogen destination. Kommunerna ser det som svårt att frigöra ytterligare medel till det 
gemensamma arbetet i Skaraborg. Vi har goda erfarenheter av att arbeta i lokala processer vilket 
säkert skulle gynna fler kommuner/turistorganisationer. 

Thomas Johansson 
Kommunchef 


