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Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

KS § 42 Årsredovisning Samordningsf6rbundet SkövdeHjoTiBorg 

Dnr 148.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas fOrslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i SamordningsfOrbundet ansvarsfrihet 
fOr år 2013. 

Sammanfattning 
Styrelsen fOr Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg har lämnat sin 
årsredovisning och revisionen har lämnat en revisionsberättelse där de 
tillstyrker att samordningsfOrbundens årsredovisning godkänns för år 2013. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 49, 2014-04-29 
Samordningsförbundet, Förvaltnings- och verksamhetsberättelse, 2014-02-17 
Revisionsberättelse fOr år 2013 
Revisionsrapport, Granskning av 2013 års verksamhet och ekonomi 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

KS § 43 Årsredovisning Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dnr 150.2014 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2013. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har överlämnat den av 
direktionen godkända årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2013. 
Revisorerna i Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
föreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2013. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 50, 2014-04-29 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll, 2014-03-31 
Revisionsberättelse för år 2013 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 2013 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

KS § 44 Årsredovisning Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Dnr 151.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter for Kommunalforbundet 
Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2013. 

Sammanfattning 
Miljösamverian Östra Skaraborg har överlämnat den av direktionen godkända 
årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2013. 
Revisorerna i Miljösamverkan Östra Skaraborg föreslår att 
kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet for år 2013. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 51, 2014-04-29 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Protokoll, 2014-03-28 
Revisionsberättelse för år 2013 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Årsredovisning 2013 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

KS § 4S Taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag 
om skydd mot olyckor 

Dnr 140.2014 

Kommunstyrelsens förslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för tillsyn, 
brandskyddskontroll och rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor 
att gälla från 2014-06-0 l. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv Taxa för tillsyn, 
brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor, 
att gälla från 2014-01-01 till och med 2014-05-31. 

Sammanfattning 
Direktionen för Räddningstjänsten östra Skaraborg har 2013-12-19 antagit 
taxor för förebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor, att gälla 
från 2014-0 l-O I. 

Anledningen att kommunen behöver anta taxor inom Räddningstjänsten östra 
Skaraborgs verksamhetsområde är att Högsta förvaltningsdomstolen klargjort 
att kommunalförbund inte tär anta taxor. 

Den retroaktiva taxan följer den för år 2013 beslutade taxan. Taxan för år 2014 
är del vis uppräknad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 52, 2014-04-29 
Ordförande för Räddningstjänsten östra Skaraborg Christer Winbäck, 
Tjänsteskrivelse, 2014-02-04 
Räddningstjänsten östra Skaraborg, Protokoll, 2014-01-30 
Sveriges Kommuner och Landsting, Information, 2014-01-14 
Räddningstjänsten östra Skaraborg, Taxor 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

KS § 46 Svar på medborgarförslag att kommunen ska marknadsf6ra 
helheten av Karlsborgs utbud vad avser besöks n äringen 

Dnr 98.2014 

Kommunstyrelsens f6rslag 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget och ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till strategisk plan för 
samordnad satsning på produkt- och destinationsutveckling, tillgänglighet och 
marknadsföring i syfte att stärka besöksnäringen i Karlsborgs kommun. 

Sammanfattning 
Pontus Lindblad, Gunnar Hagman, Barbro Falken och Bill Wallin vill i 
medborgarförslag till kommunfullmäktige att kommunen marknadsför 
helheten av Karlsborgs utbud vad avser besöksnäringen, för att på så sätt få 

besökaren att stanna längre tid i området. 

Besöksnäringen växer och Karlsborgs kommun har, som förslagsställarna 
säger, en stor potential att utvecklas som besöksområde. Ett av målen i Vision 
2020 är att Karlsborgs kommun ska vara ett av de mest besökta turistområdena 
i Västra Götalandsregionen. I Visionen slås också fast att Karlsborgs Fästning, 
Göta Kanal och Forsvik är de viktigaste besöksrnålen. 

Ett manifest för utveckling av besöksnäringen i Skaraborg har antagits av 
kommunfullmäktige. Utvecklingsarbeten pågår i samarbete med kommunerna 
utmed Göta Kanal och med Göta kanal bolag, Västarvet, Forsviks Varv med 
flera intressenter. Kontakter har också etablerats med bland andra Laxå och 
Askersunds kommuner om utvecklingen av besöksnäringen i Tiveden. 
Karlsborgs Turism AB bedriver i samverkan med olika aktörer ett aktivt 
utvecklingsarbete inom framförallt fästningsområdet. Kommunen stödjer 
dessutom på olika sätt lokala evenemang och utvecklingsaktiviter som till 
exempel Allsången, Nationaldagsfirandet, Bondens marknad, lägerverksamhet 
med mera vilka också bidrar till utvecklingen av besöksnäringen. 

Utvecklingen av besöksnäringen i kommunen pågår således på bred front. I 

dagsläget finns dock ingen samlad strategi eller plan för hur utvecklingen av 
besöksnäringen. Rollfördelningen mellan det offentliga och privata i 
utvecklingsarbetet är också i viss mån oklar. Med anledning härav finns, som 
medborgförslaget framhåller, ett behov av en plan för samordnad satsning på 
produkt- och destinations utveckling, tillgänglighet och marknadsföring i syfte 
att stärka besöksnäringen i Karlsborgs kommun. Medborgarförslaget om att ta 
fram en sådan plan bör därför bifallas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 53, 2014-04-29 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

Kommunchef Thomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-04-23 
Barbro Falken, Gunnar Hagman, Pontus Lindblad, Bill Wallin, 
Medborgarforslag 2013-12-10. 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-06-13 

KS § 47 Revidering av exploateringsavtal för Äspenäset 

Dnr 175.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fåreliggande fårslag till tillägg till 
gällande exploateringsavtal får områden ingående i detaljplan får Svanvik 3: I 
med flera, Äspenäset. 

Sammanfattning 
Detta avtal är ett tillägg till det exploateringsavtal som ingicks under år 2008 i 
samband med att detaljplanen får Äspenäster antogs och vann laga kraft. När 
exploateringsavtalet upprättades fårväntades utbyggnaden av de anläggningar 
som reglerades i avtalet vara utfårda inom ca 3 år, vilket dock inte skett. Det 
tidigare ingångna exploateringsav1alet kvarstår i allt, såvida det inte fåljer 
något annat av detta tilläggsavtal. 

Parterna är i detta tillägg överens om fåljande: 
1. Anläggandet av del av Kruthusslingan (Gata 3) senareläggs. 

Färdigställande av Kruthusslingan i sin helhet beräknas kunna ske inom en 
3-årsperiod och bör således vara genomfård senast under år 2016. I det fall 
detta, till fåljd av marknadsfårutsättningarna inte sker, ges fåljande 
handlingsalternativ får slutfårandet av exploateringen. 
1.1. Exploatören behåller tomtmarken och anlägger gata och V A senare. 

Under tiden får Exploatören inte sälja berörda tomter. 
1.2. Exploatören överlåter utan kostnad till kommunen de tomter som inte 

kan nås, via hittills utbyggd gata. Kommunen kan sedan efter eget 
gottfinnande sälja tomterna med eller utan att detaljplanen ändras och 
fOltsatt gatuutbyggnad sker eller avstå från att sälja de berörda 
tomterna. 

1.3. Exploatören ingår ett nytt avtal med Kommunen om planändring som 
Exploatören bekostar och som medfår att ytterligare gatubyggnad och 
ledningsdragning, med undantag får rundmatning av vatten, inte 
behövs. I det fall Exploatören inte anlägger anslutningspunkter uttar 
Kommunen anslutningsavgift enligt gällande taxa. Det faller på 
Exploatören att beställa och bekosta erforderliga fastighetsregleringar. 

2. Refuger, träd och farthinder utefter Spårljusvägen utgår på vissa ställen. 
3. Tidigare utformning av rondellmitten i Folke Dahlbergs Plats ersätts med 

gräs och kanter lika som rondellen vid väg 49 i planområdets sydvästra 
hörn. 

4. Anläggandet av Ge-vägen runt fastigheten Vätternvyn 20 senareläggs och 
samordnas med utbyggnad av småbåtshamnen. Ge-vägen ska vara utfård 
fåre det att begäran om slutbevis eller motsvarande får småbåtshamnen 
inlämnas. Ge-vägen ska oavsett småbåtshamnens färdigställande vara 
färdigställd senast 2017-05-15. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 54, 2014-04-29 
Kommunchef Thomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-04-23 
Tillägg till exploateringsavtal Äspenäset 
Exploateringsavtal Äspenäset 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-06-13 

KS § 48 Ändring i avtal om lägenhetsarrende angående del av 
fastigheten Rödesund 5:1 

Dnr 179.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att § 7 i gällande lägenhetsarrende angående del av 
fastigheten Rödesund 5:1, daterat 2006-12-14, ändras så att begränsningen 
beträffande fOrvärvsverksamhet tas bort. 

Sammanfattning 
Carlsborgs Segelsällskap (CSS) har idag ett lägenhetsarrende för uppställning 
av båtar med mera som gäller till och 2015-12-31. Arrendet medger inte att 
fOrvärvsverksamhet drivs inom området. CSS har planer på att utveckla 
gästhamnen och det arrenderade området med bland annat uppställningsplatser 
fOr husbilar under sommartid. 

Uthyrning av uppställningsplatser innebär förvärvsverksamhet och CSS 
önskar därfOr att gällande begränsning för fOrvärvsverksamhet i 
lägenhetsarrendet tas bort. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 55, 2014-04-29 

KommunchefThomas Johansson, Förslag till av1al, 2014-04-23 

CarIsborgs Segelsällskap, A v1al 
CarIsborgs Segelsällskap, Samrådsmöte, 2014-0 l-IS 

Beslutet ska sändas till 
CarIsborgs Segelsällskap 
Fastighetsenheten 
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Justerandes sign 

L/I )iZ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

KS § 49 Budgetuppföljning april 2014 

Dnr 2 73.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge bam- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att upprätta och verkställa åtgärdsplaner för att 
komma tillrätta med sina budgetunderskott. Planerade och genomförda 
åtgärder ska redovisas på kommunstyrelsen 2014-06-10. 

Sammanfattning 
Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om - 4 907 tkr. 
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden redovisar betydande 
underskott jämfört med budget. Underskotten är fördelade på flera 
verksamheter men de störta avvikelserna är på gymnasiet och hemvården. 
Prognosen för kommunstyrelsen innehåller flera osäkerhetsfaktorer bland 
annat hyresintäkter vid industriminnet i Forsvik samt med finansiering av E20. 
Finansförvaltningens prognos visar på ett positivt utfall främst beroende på 
högre skatteintäkter budgeterat. 
Totalt medför prognosen att resultatet riskerar hamna långt under fullmäktiges 
mål för året. 
Åtgärder för att komma till rätta med verksamheternas underskott bör snarast 
verkställas. 

KOMMUNEN 
Nämnd Tkr 
Kommunstyrelsen 113 
Kultur- och fritidsnämnden O 
Byggnadsnämnden O 
Barn- och utbildningsnämnden -2 990 
Socialnämnden -2 030 
Summa nämnder -4 907 

Finansförvaltningen 2 311 
Ej utförd medel O 
Resultatrnål 6 100 
Prognos årets resultat 3 504 

VABERGSKONCERNEN 
Bolag Tkr 
AB Vaberget -218 
KEAB 2300 
KVAB 400 
KEFAB -50 1 1----
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Justerandes sign 

AB Kbg bost 
Kbg Turism AB 
Summa bolag 

BÖSAB 
Koncernjust 

Kommunkoncernen 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

1 600 
-273 

3 759 

78 
O 

3 837 

Prognosen for Vabergskoncernen visar på et! stabilt resultat, något under forra 
årets resultat. För KEFAB och KVAB har den varma inledningen på året lett 
till sämre resultat än väntat. Värmen har dock varit gynnsam for AB 
Karlsborgsbostäders uppvärmningskostnader. 

Karlsborgs Turism AB prognos är osäker då den största delen av intäkterna 
kommer under sommarsäsongen. Här finns också osäkerheter for den framtida 
utvecklingen av "Guldjakten" vid Fästningen. Totalt medfor prognosen for de 
kommunala bolagen (3 837 tkr) at! årets resultat for kommunkoncernen 
(kommunen och bolagen) beräknas till 7341 tkr. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-05-08 
BudgetuppfOljning nämnder och bolag, 2014-05-08 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

KS § 50 Information 

Förbundsdirektör Rickard Johansson infonnerar om aktuella frågor inom 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Arbetsmarknadschef Iren Pettersson infonnerar om arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet. 

Studenter vid Högskolan i Skövde infonnerar om B-uppsats avseende 
sambandet mellan ledarstil och arbetsklimat, gjord bland anställda i 
Karlsborgs kommun. 

Anders Lundgren (C) infonnerar om: 

• Årsstämman i VättemvårdsfOrbundet 
• Läget fOr Översiktsplanen 
• Bygglov kvarteret Boken 

• Kvarteret Strömmen 

KommunchefThomas Johansson infonnerar om: 
• Nya regler for partistöd 

• Städupphandlingen 

1---'" 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdaturn 
2014-05-13 

KS § 51 Delegationsbeslut 

Ekonomichef Anders Johansson har antagit anbud för ramavtal och övriga 
kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster avseende: 

• Ramavtal, löpande bygg- och underhållsarbeten 
• IT-stöd för avtalshantering 

• Förbrukningsmaterial till skola 

• Postförmedlingstjänster 

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

• Arbetsmiljöanpassning på Strandskolan, Carl Johanskolan och 
Kvambäcken 

• Konstinköp 

• Utsmyckning Haganäset 

• Hyllor till biblioteket 

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

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-05-13 

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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Sida 69 


