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Karlsborgs kommun 

KS § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Justerandes sign Utdragsbcstyrkall(1c 

Sida 3 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS§2 Överenskommelse om mottagande och bosättning av 
nyanlända invandrare 

Dnr 213.2013 

Kommunstyrelsens t"orslag 
l. Kommunfullmäktige beslutar att teckna överenskommelse om 

mottagande och bosättning av 20 stycken nyanlända invandrare årligen 
med Länsstyrelsen från och med 2014-0 l-O l och tillsvidare. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att huvudansvaret för mottagandet läggs 
till socialnämndens reglemente. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunala bostadsbolaget får i 
uppdrag att bistå med bostäder till nyanlända invandrare inom 
överenskommelsen. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ordförande och 
kommun chefen får i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 

Sammanfattning 
Om Karlsborgs kommun tecknar en 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. 

Efter beslut taget vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-12 sändes 
ärendet på remiss till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur
och fritidsnämnden samt AB Karlsborgsbostäder. 

Förslag på sammanträdet 
Stig Carlsson (S) och Bo Waller (M): Bifall till beslutsförslagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6, 2014-01-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut inklusive bilaga § 13 , 
2014-01-21 
Barn- och utbildningsnämnden, Beslut inklusive bilaga § 125, 2013-12-10 
AB Karlsborgsbostäder, Remissvar 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2013-12-12 
Kulturchef Kerstin Lorentz, Tjänsteskrivelse, 2013-12-12 

Utdragsbeslyrkande 

j/)/ 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 5 

Jusll'ralldt:s sign 

/\ 
/1/', i 

JUt. 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

Socialnämnden, Beslut, 2013-12-04 
Socialnämnden, Remissvar, 2014-01-13 
Kommunstyrelsen, Beslut, 2013-11-12 
Socia1chefMikael Ericksson och Tf bam- och utbildningschefCaroline 
SWart~n, Tjänsteskrivelse, 2013-10-24 
Länsstyrelsen, Överenskommelse 
Länsstyrelsen, Infonnation 

Utdragsbestyrkallde "--T""-""-"'-"-" 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 

Justerandes sign 

12 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS§3 Riktlinjer för serveringstillstånd 

Dnr 329.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
l. Kommunfullmäktige beslutar godkänna forslagen på nya prövnings

och tillsynsavgifter att gälla från 2014-04-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande taxa upphör att gälla 
2014-04-01. 

Sammanfattning 
Sedan 1 september 2013 är Karlsborgs kommun med i Kommungemensam 
Alkoholhandläggning i Skaraborg, KAS, tillsammans med ytterligare sju 
kommuner. Skara kommun är värdkommun och två alkoholhandläggare 
är anställda fOr att sköta handläggningen av serveringstillstånd i 
medlemskommunerna. 

Riktlinjer for serveringstillstånd har nu arbetats fram fOr KAS. Gemensamma 
riktlinjer och taxor underlättar for de medborgare som är verksamma och 
aktiva inom områden som berör serveringstillstånd och detaljhandel med 
folköl. Det är inte ovanligt att personen bedriver verksamhet i flera 
kommuner, därfOr är det av stor vikt att de kommuner som tillhör 
samarbetsområdet KAS har gemensamma riktlinjer och taxor. Med riktlinjerna 
kan kommunen kommunicera lokala tillämpningar av alkohollagen till 
allmänheten. 

Riktlinjerna bidrar även till att öka kvalitet och tydlighet gentemot medborgare 
som är yrkesverksamma inom restaurangbranschen. I riktlinjerna tydliggörs 
kommunens handläggning med forklaring till hur processen går till, så att 
medborgaren tydligt ska kunna se vad som kan forväntas när ansökan lämnats 
in. Vidare klargörs kommunens skyldighet att utöva tillsyn inom 
restaurangverksamhet som bedrivs med serveringstillstånd. 

Riktlinjerna innehåller även fOrslag på nya prövnings- och tillsynsavgifter. 
Skillnaden mellan de taxor som hittills har gällt i de åtta kommunerna är stor 
och forslaget är att alla deltagarkommuner ska anta gemensamma taxor. Detta 
kommer att underlätta handläggning och fakturering av prövnings- och 
tillsynsavgifter och underlätta verksamheten for restaurangägare som är aktiva 
inom flera av samarbetskommunema. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 7, 2014-01-28 
Socialnämnden, Beslut, 2013-12-04 
KAS, Taxor, 2013-12-17 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 

JustClilndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS§4 Taxa for offentlig kontroll enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter 

Dm 22.2014 

Kommunstyrelsens förslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar anta Taxa för offentlig kontroll enligt 
lagen om foder och animaliska biprodukter för Miljösamverkan östra 
Skaraborg att gälla från 1 mars år 2014. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för offentlig 
kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter för 
Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla för tiden I januari år 2014 
till och med 28 februari år 2014. 

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har den 
2 december 20 II beslutat om taxa för offentlig kontroll om foder och 
animaliska biprodukter, att gälla från och med I januari år 2012. Anledningen 
att kommunen behöver anta taxor inom Miljösamverkan östra Skaraborgs 
verksamhetsområde är att Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att 
kommunalförbund inte får anta taxor. 

Beslutet tas med stöd av 3 och 6 §§ förordningen om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter (2006: 1165). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 8, 2014-01-28 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Tjänsteskrivelse, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Retroaktiv taxa, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa, 2013-12-18 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS§S Taxa fOr offentlig kontroll av Iivsmedels- och 
foderlagstiftningen 

Dnr 23.2014 

Kommunstyrelsens fOrslag 
I. Kommunfullmäktige beslutar anta Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan östra 
Skaraborg att gälla från 1 mars år 2014. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan 
östra Skaraborg att gälla för tiden 1 januari år 2014 till och med 28 
februari år 2014. 

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har den 
2 december 2011 beslutat om taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen, att gälla från och med 1 januari år 2012. Anledningen att 
kommunen behöver anta taxor inom Miljösamverkan östra Skaraborgs 
verksamhetsområde är att Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att 
kommunalförbund inte får anta taxor. 

Beslutet tas med stöd av livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 9, 2014-01-28 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Tjänsteskrivelse, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Retroaktiv taxa, 2013-12-18 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS§6 Taxa för prövning och tillsyn inom miljö balkens område 

Dnr 15.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
l . Kommunfullmäktige beslutar anta Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor för Miljösamverkan 
östra Skaraborg att gälla från 1 mars år 2014. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor för 
Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla för tiden I januari år 2014 
till och med 28 februari år 2014. 

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har den 
25 oktober år 2013 beslutat om miljöbalkstaxa (Dir § 16), att gälla från och 
med 1 januari år 2014. Anledningen att kommunen behöver anta taxor inom 
Miljösamverkan östra Skaraborgs verksamhetsområde är att Högsta 
förvaltningsdomstolen klargjort att kommunalförbund inte får anta taxor. 

Beslutet tas med stöd av 27 kapitlet 1 § i miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 10,2014-01-28 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Tjänsteskrivelse, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa inklusive bilagor, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Retroaktiv taxa inklusive bilagor, 2013-12-
18 

Utdmgsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-02-11 

KS§7 Taxa for tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) 

Dnr 24.2014 

Kommunstyrelsens fOrslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar anta Taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan östra 
Skaraborg att gälla från l mars år 2014. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område (solarier) för Miljösamverkan östra 
Skaraborg att gälla för tiden l januari år 2014 till och med 28 februari 
år 2014. 

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har den 
2 december 20 II beslutat om taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
(Dir § 39), att gälla från och med l januari år 2012. Anledningen att 
kommunen behöver anta taxor inom Miljösamverkan östra Skaraborgs 
verksamhetsområde är att Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att 
kommunalförbund inte får anta taxor. 

Beslutet tas med stöd av 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § II , 2014-01-28 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Tjänsteskrivelse, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa, 2013-12-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Retroaktiv taxa, 2013-12-18 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Il 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS§8 Utökning av revisionens budget 

Dnr 34.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar utöka revisionens budget for år 2014 med 30 tkr. 
Summan tas ur kommunfullmäktiges forfogandeanslag for år 2014. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har inkommit med en begäran om utökning 
av revisionens budget med 30 tkr for at! kunna göra en fordjupad insats. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidium, Skrivelse, 2014-01-24 

Utdragsbcstyrkalldc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 

1fcss
;gn 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS§9 Revidering av gemensamma generella ägardirektiv för 
samtliga bolag i Vabergskoncernen 

Dnr49.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen revidering av de 
gemensamma generella ägardirektiven för Vabergskoncernen, 
daterade 2014-01-29, att gälla från och med 2014-07-01. 

Sammanfattning 
För bolagen i Vabergskoncernen gäller sedan 2012-07-01 gemensamma 
generella ägardirektiv. Ägardirektiven är antagna av kommunfullmäktige 
2012-04-26 och har därefter bekräftats på årsstämmorna under våren 2012. 

l samband med att AB Vaberget upprättat förslag till individuella ägardirektiv 
för dotterbolagen och dotterdotterbolaget har framkommit att de gemensamma 
generella ägardirektiven behöver ändras på tre punkter. Två av ändringarna 
avser förtydliganden under rubriken "Samordning med kommunen". Den 
fOrsta ändringen gäller ett förtydligande om bolagens ansvar när det gäller 
miljö och resurshushållning. Den andra ändringen avser ett förtydligande av 
bolagens ansvar vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Den tredje 
ändringen gäller tider för del årsbokslut. 

Beslutsunderlag 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-01-29 
KommunchefThomas Johansson, Förslag till reviderade gemensamma 
generella ägardirektiv, 2014-01-29 
Kommunfullmäktige, Beslut inklusive bilaga, § 44 2012-04-26 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 

JU:->lerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS § 10 Individuella ägardirektiv för dotterbolag och 
dotterdotterbolag inom Vabergskoncernen 

Dnr 50.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna ägardirektiv for dotter- och 
dotterdotterbolag i Vabergskoncernen. 

Sammanfattning 
I de generella ägardirektiven for samtliga bolag i Vabergskoncernen, 
kommunfullmäktige § 44 2012-04-26, kan man läsa att moderbolaget utfärdar 
ägardirektiv for sina dotterbolag och att dotterbolagen utfärdar ägardirektiv for 
sina dotterdotterbolag. 

Vidare i de generella ägardirektiven kan man läsa att AB Vabergets styrelse 
har att bedöma när ett ärende är av sådan vikt eller principiell betydelse att den 
ska lämnas vidare till kommunfullmäktige for beslut. 

AB Vabergets styrelse har nu tagit fram forslag till ägardirektiv for dotter- och 
dotterdotterbolagen inom Vabergskoncernen. Förslagen har setts av sådan vikt 
och principiell betydelse att de lämnas vidare till kommunfullmäktige for 
beslut. 

Sammanträdet är överens om att justera forslaget till Individuellt ägardirektiv 
for AB Karlsborgsbostäder så att kravet på bolaget at! göra marknadsvärdering 
av bolaget tas bort. 

Förslag på sammanträdet 
Leif Andersson (S): Avkastningen från AB Karlsborgsbostäder ska i likhet 
med övriga bolag vara baserad på det egna kapitalet. 

Beslutsgång 
Ordforande ställer det av sammanträdet justerade forslaget angående AB 
Karlsborgsbostäder mot Leif Anderssons forslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det av sammanträdet justerade 
forslaget. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång: 

J a-röst for sammanträdets justerade forslag. 

Nej-röst för Leif Anderssons (S) forslag. 

Utdragsbeslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 

Justerandes sign 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

Med 6 ja-röster för sammanträdets justerade förslag mot 5 nej- röster för Leif 
Anderssons förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i 
enlighet med sammanträdets justerade förslag (bil. I). 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-02-05 
AB Vaberget, Protokoll, 2014-01-28 

Utdragsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS § 11 Preliminära budgetdirektiv för år 2015 

Dnr 16.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till preliminära budgetramar 
och direktiv för år 2015. 

Sammanfattning 
Inför budget 2015 har preliminära ramar, direktiv samt en arbetsplanering 
utarbetats. De finansiella målen överensstämmer med den långsiktiga plan 
som fastställts av kommunfullmäktige i samband med budget- och 
verksamhetsplan för år 2014. 

Planen för 2015 innehåller bland annat ett resultat om 6,5 mnkr. En oförändrad 
skattesats på (21,32 kr) samt ett investeringsutrymme som uppgår till 11 mnkr. 

Vidare har ökningen för personalkostnaden beräknats till 3,0 % och 
internräntan höjts till 3,2 %. Ramarna har uppräknats men effektiviseringar 
kommer att bli nödvändiga för att rymma verksamheterna inom disponibla 
ramar. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 12, 2014-01-28 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-01-21 
Ekonomienheten, Direktiv Budget 2015 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 

Justcrnndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS § 12 Årsredovisning år 2013, kommunstyrelsen 

Dnr 53.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen for år 2013 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat forslag till årsredovisning 
innehållande kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. 

Kommunstyrelsen redovisar for år 2013 ett positivt resultat om + 132 tkr. I 
resultatet ingår bidrag till statlig infrastruktur med - l 000 tkr. 

Resultatet förklaras också av ej nyttjat forfogandeanslag (+ 338 tkr), lägre 
kostnader på fastighetsverksamheten (+ l 235 tkr) samt bryggreparationer (-
700 tkr). 

Ekonomichef Anders J ohansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-02-05 
Årsredovisning år 2013 for kommunstyrelsen 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS § 13 Folkhälsoplan 2014 

Dnr 277.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta Folkhälsoplan 2014. 

Sammanfattning 

Sida 17 

Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela 
befolkningen. I det arbetet samverkar kommunen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden för östra Skaraborg genom ett politiskt styrt folkhälsoråd 
med representanter från kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, 
kommunledningsförvaltningen, Närhälsan, folktandvården och 
folkhälsoenheten. 

Det övergripande målet utgår från Vision 2020 som betonar att en förbättrad 
folkhälsa ska vara en prioriterad del i arbetet för en hållbar utveckling och från 
Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg som beskriver viktiga 
utvecklingsområden. 

Utöver de övergripande målen har Folkhälsorådet kompletterat med delrnål 
2014 då en första uppföljning sker. 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson infonnerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Stig Carlsson (S) och Peggy Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 13,2014-01-28 
Folkhälsorådet, Beslut, 2013-10-16 
Folkhälsorådet, Folkhälsoplan 2014 

Beslutet ska sändas till 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS § 14 Medfinansiering Forsviks varvs besöksmål 

Dnr264.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
l. Kommunfullmäktige beslutar medfinansiera projektet Forsviks varv 

besöksmål med totalt 500 tkr för år 2014 varav ISO tkr utgörs av 
administrativa tjänster och del av lokalhyra. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kontanta medel, 350 tkr, enligt punkt 
l anslås ur kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2014. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att medfinansieringen gäller under 
förutsättning att Karlsborgs kommun är projektägare. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att till 

kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-11 , återkomma med förslag 
på fördelning av lokalkostnader för samtliga lokaler inom Forsviks 
industriminne. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anställa personal som ska förbereda 
projektet under tiden 2014-02-10 -- 2014-03-31. Kostnaderna för 
anställningarna får uppgå till maximalt 125 tkr. 

Sammanfattning 
Forsviks varvs besöksmål är ett förberedande projekt som syftar till att skapa 
förutsättningar för en långsiktig maritim och traditionell hantverksresurs där 
utbildningar bedrivs tillsammans med Göteborgs universitet kulturvård och 
Folkuni versitetet. 

Parallellt vill man bygga en besöksmålsverksamhet som attraherar flertalet 
målgrupper för att stärka och utveckla en regional resurs i Forsvik. 
Projektet syftar till att ta tillvara på kunskap och låta Forsviks varv drivas 
vidare under år 2014 där även arbetsmarknaden arbetsprövar deltagare på 
platsen. Under projektperioden förbereds tillsammans med flertalet aktörer en 
större ansökan, Forsviks maritima kunskapscentrum & besöksrnål , där 
besöksmålet och utbildningsinsatser kommer i fokus som en långsiktig 
satsning i verksamheten. 

Man vill även undersöka möjligheten för en restaurangetablering i Forsvik 
med en välrenornerad krögare. Forsvik som helhet med alla samlade aktörer på 
plats kommer under projektperioden att ligga i fokus och att därigenom också 
samverka med Göta kanal bol ag och Karlsborgs fåstning. Projektperioden 
kommer att vara från 2014-02-0 I till 2015-01-31. 

Utdragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

Sida 19 

Total finansiering av projektet är 2 540 tkr. Karlsborgs kommuns 
medfinansiering består av två delar, dels arbetsinsatser för 150 tkr och dels 
kontant finansiering med 350 tkr. I budget för år 2014 finns det avsatt 125 tkr 
för "Utveckling Forsvik" . Utöver detta anslås 225 tkr ur kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag för år 2014. 

Forsviks ångbåtar ekonomisk förening har beslutat täcka kostnaden för 
personal som ska förbereda projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 14, 2014-01-28 
Västra Götalandsregionen, Ansökan om projektstöd 

Beslutet ska sändas till 
Forsviks varv 

Utd ragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS § 15 Internkontroll kommunstyrelsen 2013 

Dnr 36.2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 20 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till internkontrollrapport för år 
2013. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med internkontrollplanen 
inkommit med rapporter för de olika kontrollmomenten. 

Rapporterna avseende år 2013 visar att några av rutinerna har mindre brister. I 
huvudsak IT -policyn vad gäller avsaknad av regelbundna IT -träffar samt inte 
godkända (av IT-enheten) inköp av mjuk- och hårdvara. 

Brister har även påträffats vid avtalslösa inköp, där saknas rekvisition i flera 
fall. 

Investeringspolicyn åtföljs inte vad gäller inventarieregister (finns endast för 
IT -materiel). 

De brister som påvisats enligt rapporterna är påtalade och kommer att bli 
åtgärdade. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-02-05 
Ekonomienheten, Uppföljningsrapport 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
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Justerandes sign 

1([ 

KS § 16 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

Jeanette Hallin från Arbetsförmedlingen informerar om arbetsmarknadsfrågor. 

Utvecklings- och säkerhetsstrateg Maria Fast informerar om Infocenter. 

Peter Lindroth (S) och Bo Wall er (M) informerar om aktuella personalfrågor 
inom socialförvaltningen. 

Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Aktuella frågor inom Karlsborgs Utveckling AB (KUB). 

• Försvarsbeslut 2015 och organisations- och budgetfrågor inom 
Försvarsmakten. 

• Det nya gyrnnasieav1alet och de ökade kostnaderna kring det. 

Anders Lundgren (C) informerar om: 

• Översiktsplanen nu är utställd för granskning. 

• Länsstyrelsen har tagit beslut om att göra Vättern till skyddsområde för 
vattentäkter 

• Årsstämman i Vättervårdsförbundet 

KommunchefThomas Johansson informerar om läget kring 
städupphandlingen. 

Uldragsbestyrkandc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

KS § 17 Delegationsbeslut 

Ekonomichef Anders Johansson har antagit anbud for ramavtal och övriga 
kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster avseende avtal om 
betaIterminal for Infocenter. 

Ekonomichef Anders Johansson har fordeIat investeringsmedel inom fastställd 
ram och i enlighet med kommunens investeringspolicy avseende: 

• Ansökan om investeringsmedel for nybyggnad av forskola Kompassen. 

• Ansökan om investeringsmedel for inköp av del av fastigheten Vanäs 
8:8. 

Chefen for plan- och byggenheten Magnus Hagebratt har beslutat om lokal 
trafikforeskrift om parkering på Smedjegatan. 

Fastighetschef Anders Pettersson har beslutat om: 

• Bidrag till bostadsanpassning. 

• Hyresavtal i byggnad 63 med Extramamman. 

Utdragsbeslyrkandc 



Karlsborgs kommun 

KS § 18 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-02-11 

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde den 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 10,2014-02-11 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Kjell Sjölund (C) 

Catarina Davidsson (C) X 

Agneta Artman (M) 

Lars Åke Carlsson (M) 

Stig Palmqvist (FP) X 

Björn Rubenson (KO) X 

Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Maria Gustavsson (S) 

Stig Carlsson (S) X 

Leif Andersson (S) X 

Ersättare 

Åke Eriksson (C) 

Anders Lundgren (C) X 

Joakim Carlsson (C) 

Bo Waller (M) X 

Staffan Myrsell (M) X 

Inger Larsson (FP) 

Peggy Johansson (S) X 

Ronny Siderud (S) 

Vega Kihlström (S) 

Peter Dahlqvist (S) 

Elisabeth Persson (S) 

Summa ordinarie och ersättare 6 5 

U :IKA NS LVLcdamötcr 20 11-20 14/votcringks20 l 1-20 14 
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Avstår 


