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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 19  Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Utdmgsbcstyrkandc 

Sida 26 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 20 Årsredovisning 2013 

Dnr 53.2014 

Kommunstyrelsens fOrslag 

Sida 27 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat forslag till Årsredovisning 20 13. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som bolagen i 
Vabergskoncernen bedrivit under år 2013 har varit forenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utforts inom ramen fOr de kommunala 
befogenheterna. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat forslag till årsredovisning 
innehållande nämndernas/styrelsers verksamhetsberättelser samt 
bolagskoncernens preliminära resultat. 

Karlsborgs kommun redovisar for år 20 I 3 ett positivt resultat om 6,9 mnkr 
mot foregående år 7,9 mnkr. Resultatet 2013 motsvarade 2,2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag att jämforas med resultatmålet enligt 
kommunfullmäktiges styrkort som är 2,0 %. 

De flesta ekonomiska nyckeltalen, såsom eget kapital och långfristig 
låndeskuld, visar på en positiv utveckling. 

Största enskilda forklaringen till det positiva resultatet är en återbetalning, 6, I 
mnkr, av inbetalda sjukforsäkringspremier for åren 2005 och 2006. Oroande är 
att verksamheterna uppvisar ett negativt utfall jämfoli med budget - 8,5 mnkr. 

Måluppfyllelsen i kommunens styrkOlismodeII rar ses som relativit god. 

Kommunkoncernen, kommunen och de kommunala bolagen, redovisar ett 
positivt resultat om 10,4 mnkr (I 1,3 mnkr). 

Ekonomichef Anders Johansson infonnerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 23, 2014-02-25 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-02-18 
Ekonomienheten, Årsredovisning 2013 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28 

Justct<lndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 21 Överföring investeringsmedel 

Dnr 76.2014 

Kommunstyrelsens f6rslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat fOrslag till överforing av 
investeringsmedel från investeringsbudget 2013 till 
investeringsbudget 2014. 

Sammanfattning 
Kommunens nämnder har inkommit med ansökningar om att få fora 
över del av investeringsanslag som beviljats under 2013 men som inte 
blivit avslutade under året. Nedan fOljer en sammanställning över 
ansökta överfOringar: 

Projekt Nämnd Benämning Startår Ursprungligt 
belopp 

1311 Kommunstyrelse Tillbyggnad 2012 4 500 
Kvambäcken 

1328 Kommunstyrelse Renovering Löpande 
Forsviks 
Bruk 

1317 Kommunstyrelse Ledningsnät 2013 500 
avlopp 

1324 Kommunstyrelse Vattenverk 2013 400 
utrustning 

1418 Kultur o Aktivt 2013 150 
fritidnämnd landskap 

1652 Barn o ut bild. Förskolan 2012 37 
nämnd Kopparsjön 

1653 Barn o utbild. Förskolan 2013 100 
nämnd Kvarnbäcken 

1654 Barn o utbild. Förskolan 2013 90 
nämnd Myran 

1655 Barn o utbild. Förskolan 2013 50 
nämnd Vätternskolan 

1656 Barn o utbild. Strandskolan 2013 90 
nämnd 

1658 Barn o utbild. Carl 2013 70 
nämnd Johanskolan 

Summa 
(tkr) 

Utdragsbestyrkande 

ÖverfOring 
till 2014 

418 

-3 

370 

136 

103 

37 

II 

67 

25 

24 

70 

1258 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 24, 2014-02-25 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-02-18 

Sida 29 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30 

Justcrnndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 22 Internkontroll år 2013 

Dnr 36.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad Internkontroll år 2013. 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder och styrelser har i enlighet med fastställd tidplan inkommit 
med internkontrollrapporter. 

Rapporterna avseende 2013 visar att några av kontrollrnomenten hade brister. 
De flesta anmärkningarna får dock ses som ringa. 

Bristerna fanns bland annat i hur man uppfyller delar i antagna policys och 
reglementen. 

Brister har även upptäcks i några fall vid kontering av fakturor. 

Angående efterlevnad av inköpspolicy så var det, angående avtalstrohet, en 
markant f<irbättring jämfart med f<iregående år. Enligt stickprov har de flesta 
inköpen, då avtal finns, utfarts enligt tecknade avtal. Dock farekommer det 
avsaknad av rekvisition vid inköp då avtal inte är tecknade. 

De brister som påvisats kommer enligt rapporterna att bli åtgärdade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen har en tillfredställande 
internkontroll men behov finns att farbättra rutiner. Ett samlat grepp om 
kommunens befintliga styrdokument vad gäller tillämpning bör genomfaras. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 25, 2014-02-25 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-02-18 
Samtliga nämnder, Uppf<iljning internkontroll 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 23 Politisk organisation ror Karlsborgs kommun 
mandatperioden 2015-2018 

Dur 48.2013 

Kommunstyrelsens I6rslag 

Sida 31 

1. Kommunfullmäktige beslutar fastställa forslaget till Politisk 
organisation for Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kultur- och 
fritidsnämnden ska vara sju stycken och att antalet ersättare ska vara 
sju stycken. 

Sammanfattning 
Organisationsberedningen har inkommit med forslag på politisk organisation 
for Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018. 

Organisationsberedningen foreslår foljande f<irändlingar: 

• Kommunstyrelsens tekniska utskott avvecklas, arbets- och 
ansvarsuppgifter övertas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

• Enhetlig justeringsmodell for protokoll. Justeringsmän i samtliga 
nämnder och styrelser är majoritetens ordf<irande jämte oppositionens 
ledamot. 

Förslag på sammanträdet 
Ordforande Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets forslag men med 
forändringen att antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden ska vara sju 
stycken och att antalet ersättare ska vara sju stycken. 

Beslutsgång 
Ordforande ställer arbetsutskottets f<irslag mot ordforandes bifallsf<irslag med 
forändringen att antalet ledamöter i kultur- och fritidsnämnden ska vara sju 
stycken och att antalet ersättare ska vara sju stycken och finncr att 
kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige i enlighet med ordforandes 
forslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 26, 2014-02-25 
Organisationsberedningen, Protokoll, 2014-02-10 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2013-06-25 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

Sida 32 

KS § 24 Regler for ekonomisk ersättning för fortroendevalda i 
Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 

Dnr48.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
I. Kommunfullmäktige fastställer Regler för ekonomisk ersättning för 

förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018. 

2. Kommunfullmäktige fastställer att arvodet till överförmyndaren sätts 
till 3%. 

Sammanfattning 
Organisationsberedningen har inkommit med förslag på Regler för ekonomisk 
ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-
2018. 

Förslag på sammanträdet 
Ordförande Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag med 
förändringen att arvodet till överf6rmyndaren sätts till 3 %. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot ordförandes bifallsförslag med 
förändringen att arvodet till överförmyndaren sätts till 3% och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med ordförandes 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 27, 2014-02-25 
Organisationsberedningen, Protokoll, 2014-02-10 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2013-06-25 
Organisationsberedningen, Reviderade regler 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 25 Revidering av gällande förbundsordning för 
Samordningsförbundet SköveHjoTiBorg 

Dnr 28.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa ett tillägg till den idag gällande 
förbundsordningen for Samordningsforbundet SköveHjoTiBorg avseende § 16 
där villkoren for överforing av eget kapital till det nya forbundet 
Samordningsforbundet östra Skaraborg regleras. 

Sammanfattning 
Styrelserna for Samordningsforbundet SkövdeHjoTiBorg och 
FalköpingTidaholm är överens om att ett tillägg i den nuvarande 
forbundsordningen måste göras, avseende § 16 om hur Samordningsforbundet 
hanterar eget kapital vid sammanslagningen: 

• Vid sammanslagningen till ett större och utvidgat forbund mellan 
SkövdeHjoTiBorg och FalköpingTidaholm överfors återstående medel 
till det nya gemensamma förbundet Östra Skaraborg. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 28, 2014-02-25 
Förbundsdirektör Tomas Rosenlundh, Tjänsteskrivelse, 2014-01-16 
Förbundsordning för Samordningsforbundet östra Skaraborg 

Utdragsbcslyrkalldc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 26 Förbundsordning för Samordningsförbundet östra Skara borg 

Dnr 28.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa den nya förbundsordningen för 
Samordningsförbundet östra Skaraborg, att gälla från 2015-01-01. 

Sammanfattning 
Samordningsförbunden i SkövdeHjoTiBorg och FalköpingTidaholm har 
beslutat att gå samman i till ett Samordningsförbund Östra Skaraborg från 
2015-01-01. En ny förbundsordning har processats fram och ska nu fastställas 
av respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 29, 2014-02-25 
Förbundsdirektör Tomas Rosenlundh, Tjänsteskrivelse, 2014-01-16 
Förbundsordning för Samordningsförbundet östra Skaraborg 

Utdragsbcstyrkilndc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 27 Svar på medborgarförslag angående Observatorium i 
Rödesund 

Dnr 74.2014 

Kommunstyrelsens förslag 

l .  Kommunfullmäktige beslutar att Anders och Per Nymans 
medborgarfOrslag ska prövas i det fortsatta arbetet med att utveckla 
besöksnäringen på Västra kanalholmen i Rödesund. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att beakta 
medborgarfOrslaget i det fortsatta arbetet med att utveckla 
besöksnäringen på Västra kanalholmen i Rödesund. 

Sammanfattning 
Anders och Per Nyman har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 
föreslagit att det på Västra kanalholmen i Rödesund skapas en plats som ger 
utrymme för kultur och möten samt väcker äventyrskänslor och inspirerar. En 
plats som på sommaren stärker Karlsborgs position som sommarstad och på 
vintern inspirerar invånare i regionen. På platsen uppförs en byggnaden som 
föreslås utformas som ett klassiskt observatorium. Byggnaden med sin flexibla 
funktion ska, enligt förslaget, inledningsvis drivas som ett "kulturhus". Den 
tänkta verksamheten kan beskrivas med ledorden; foto, kultur, vetenskap. I 
anslutning till byggnaden uppförs även sommarbodar med turistiska 
verksamheter. 

Medborgarförslaget har vissa innehållsmässiga likheter med det program för 
utveckling av besöksnäringen på Rödesund som 
kommunledningsförvaltningen tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Detta program innehåller dock inget observatorium, men medborgarförslaget 
bör ändå kunna prövas vidare inom ramen för arbetet med att genomföra 
programmet. 

Kommunchef Thomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 30, 2014-02-25 
Anders och Per Nyman, Medborgarförslag 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2013-09-25 

Utdmgsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36 

Justcmndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 28 UtveckJingsplan for Rödesund 

Dnr 173.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen godkänner f<irslaget till program f<ir den fortsatta 

utvecklingen av besöksnäringen på Västra kanalholmen i Rödesund. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchef Thomas Johansson i uppdrag att 
till kommunstyrelsen 20 I 4-04-08 återkomma med f6rslag på 
genomf<irande av programmet. 

Sammanfattning 
Kommunledningsf6rvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram 
ett f6rslag till program f<ir fortsatt utveckling av besöksnäringen på Västra 
kanalholmen. Arbetet med programmet har skett i samarbete med f<iretaget 
AlM-Architecture is made AB. Programmet innehåller f<irslag på 
utvecklingsaktiviteter som kan genomf<iras på kort och långsikt samt i 
kommunal eller privat regi. Under arbetet med programmet har workshops 
genomf<irts med representanter f<ir kommunen, privata intressenter och 
allmänheten. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 3 I, 2014-02-25 
Plan- och byggenheten, Delprojekt Rödesund, 2913- I 2-09 

Beslutet ska sändas till 
Plan- och byggenheten 

Utdmgsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37 

Justerandes sign 

KS § 29 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

Personalchef Ulrika Wennerkull informerar om: 

• Introduktion till ledarskap 

• Pensionsfrågor 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) informerar om möte med 
Trafikverket, Göta kanalbolaget och Båtrådet angående broöppningar i 
Karlsborg. 

Kommunchef Thomas Johansson informerar om: 

• Utbildningen Förenkla - helt enkelt 

• Lokalutredning i Forsviks bruk enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-
02-11. 

Utdmgsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 38 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

KS § 30 Delegationsbeslut 

Ekonomichef Anders Johansson har antagit anbud fOr ramavtal och övriga 
kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster avseende avtal om 
löpande bygg- och underhållningsarbeten. 

KostchefChrister Berg har fattat beslut om: 

• Avtal om hygienutbildning och livsmedelsprover 

• Personalärenden 

Kommunchef Thomas Johansson har fattat beslut om: 

• Bidrag till bostadsanpassning 

• Uthyrning av bostäder och lokaler 

Personalchef Ulrika Wennerkull har fattat beslut om 
löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställning av personal. 

Utdragsbcstyrk<lndc 



Karlsborgs kommun 

KS § 31 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-03-11 

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Uldragsbcslyrkandc 

Sida 39 


