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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 
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KS § 65 Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

Sida 88 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 66 Revidering av upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp i 
Karlsborgs kommun 

Dm 71.2014 

Kommunstyrelsens forslag 

l .  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad 
Upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp att gälla från 2014-11-0 I. 

Samtidigt upphör inköpspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2005-
11-28 att gälla. 

2. Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna i uppdrag att utse 
inköpssamordnare och behöriga beställare senast under oktober månad 
2014 enligt fastställda riktlinjer. 

Sammanfattning 
Förslaget till revidering av Upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp har 
varit ute på remiss till nämnderna. Sedan remissrundan har det skett 
förändringar gällande direktupphandling. 

Från och med 1 juli 2014 gäller nya regler vid direktupphandlingar. Förutom 
en höjning av beloppsgränsen för direktupphandling och krav på att riktlinjer 
för direktupphandling, infördes samtidigt en skyldighet för upphandlande 
myndigheter att dokumentera direktupphandlingar vars värde överstiger 100 
tkr. 

Av lagtexten i IS kap. 18 § LOVl LUF samt IS kap. 20 § LUFS framgår att en 
upphandlande myndighet ska anteckna skälen för sina beslut och annat av 
betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 tkr. 

Riktlinjerna har därför ändrats enligt dessa nya regler. Till riktlinjerna har 
också en blankett för dokumentation av direktupphandlingar tillfogats, 
utformad enligt förslag från konkurrensverket. 

I samband med att fullmäktige fastställer den reviderade Upphandlingspolicyn 
och riktlinjerna så planeras en utbildningsinsats för samtliga berörda. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 80, 2014-08-26 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-08-13 
Ekonomichef Anders Johansson, Utredning, 2014-08-14 och 2014-08-06 
Socialnämnden, Beslut, 2014-05-07 
Byggnadsnämnden, Beslut, 2014-04-24 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2014-03-20 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2014-02-25 
Inköpspolicy, 2005-11-28 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 91 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 67 Medlemskap i Tolkformedling Väst 

Dnr 260.2014 

Kommunstyrelsens forslag 

l .  Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun ska ansöka om 
medlemskap i Tolkförmedling Väst, från och med 2015-01-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för ansökan och inträde, 32 
tkr, ska tas ur kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2014. 

Sammanfattning 
Tolktjänster köps av både socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. Behovet väntas öka i och med ökad 
integrationsverksamhet i kommunen. 

Tidigare har Karlsborgs kommun och övriga kommuner i Skaraborg haft avtal 
med Tolkförmedling Väst, där kommunerna avropat tolktjänster. Avtalet har 
upphört och Tolkförmedlingen har meddelat att de inte längre tecknar avtal 
med enskilda kommuner. 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund där Västra Götalands läns 
landsting, Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla för 
närvarande är medlemmar. Uppdraget är att bedriva tolkförmedling i offentlig 
regi. Som medlem i förbundet rar kommunerna tillgång till Tolkförmedlingens 
resurser och nätverk av tolkar. Inträde i förbundet kostar 1 krlinvånare samt 25 
tkr i ansökningsavgif1:. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 81, 2014-08-26 
Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2014-08-14 
Tolkförmedling Väst, Karin Martinsson, Skrivelse, 2014-06-19 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 68 Förslag till nytt samverkansavtal med Karlsborgs Utveckling 
AB 

Dnr 261.2014 

Kommunstyrelsens förslag 

l .  Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till nytt 
samverkansavtal med KUB för tiden 2015-01-01 - 2017-12-31. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund och kommunchef 
Thomas Johansson får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Sammanfattning 
Förslag till nytt samverkansavtal har utarbetats tillsammans med KUB:s 
ordförande. Det nya avtalet reglerar samverkansfrågor rörande 
näringslivsverksamhet, vissa arbetsmarknadsåtgärder och servicetjänsten 
FixarmaIte. 

Utgångspunkten för samverkansavtalet är att, i enlighet med den av ägarna 
gemensamt formulerade grundsynen, aktivt verka för att främja näringslivets 
utveckling i Karlsborgs kommun. KUB ska aktivt sträva efter att tillgodose 
näringslivets och kommunens gemensamma intressen. Det innebär bland annat 
att KUB ska bidra till att befintliga företag i kommunen har förutsättningar att 
utveckla sina verksamheter. Verksamheten ska också bidra till att fler män och 
kvinnor vill och kan starta nya företag samt att fler företagare väljer att 
etablera verksamhet i kommunen. Samarbetet om arbetsmarknadsfrågor syftar 
till att förbättra förutsättningarna för enskilda personer, som inte kommit in på 
eller förlorat kontakten med arbetslivet, att etablera sig på arbetsmarknaden 
och därmed bli självförsörjande. 

Avtalet föreslås gälla från och med 2015-01-01 till och med 2017-12-31. 
Kommunens kostnader för avtalet uppgår år 2015 till 1 960 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 82, 2014-08-26 
Kommunchef Thomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-08-17 
Förslag till Samverkansavtal 
Samverkansavtal, 2011-12-19 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 69 Principer för Renhållningstaxa 

Dnr 120.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till principer fOr 
Renhållningstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 

Sida 93 

Avfallshantering Östra Skaraborg har med stöd av juridisk expertis utrett 
frågan om kommunalfOrbund har rätt att justera avgifter med hänsyn till 
kostnadsutvecklingen. Anledningen till utredningen är en dom i Högsta 
Förvaltningsdomstolen som säger at! taxor ska fastställas av respektive 
medlemskommun och inte av ett kommunalförbund. Utredningen visar dock 
at! domen i Högsta Domstolen inte föranleder någon anledning att ändra i 
principerna fOr renhållningstaxan. 

Avfallshantering Östra Skaraborg föreslår att ordet sophämtning byts ut till 
hämtning av hushållsavfall i principer fOr renhållningstaxa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 83, 2014-08-26 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslut, 2014-05-26 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Principer renhållningstaxa 
Setterlid & Eliasson, PM, 2014-04-08 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 70 Utökning av överenskommelse om mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 

Dnr 230.2014 

Kommunstyrelsens förslag 

Sida 94 

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna en 
överenskommelse med Migrationsverket om utökning av antalet asylplatser 
fOr ensamkommande flyktingbarn från nuvarande tre platser till fem platser. 

Sammanfattning 
Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige fOr att söka 
asyl fortsätter att öka och Migrationsverket uppskattar att cirka 4100 - 4400 
barn årligen kommer att söka asyl i Sverige under åren 2014 och 2015. 

Den fOrsta januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande for att 
ge Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna 
boende fOr ensamkommande barn. Genom lagändringen kan alla kommuner 
anvisas fOr att ta emot ensamkommande barn, oavsett om kommunen har en 
överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte. 
Lagändringen innebär också att kommuner som har en överenskommelse, men 
där de överenskomna platserna är fårre än kommunens fordelningstal, kan 
anvisas att ta emot fler barn. 

Karlsborgs kommun har en överenskommelse om tre asylplatser och fem 
platser for permanent uppehållstillstånd. Karlsborg har nu fått ett 
fordelningstal på fem stycken asylplatser, vilket innebär att kommunen kan bli 
anvisade att ordna boende fOr ytterligare två asylplatser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 84, 2014-08-26 
Socialnämndens arbetsutskott, Beslut, 2014-06-18 
Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2014-06-10 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 71 Förslag till revidering av fårdtjänstreglementet 

Dnr 33.2014 

Kommunstyrelsens forslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till revidering av det 
gemensamma fårdtjänstreglementet att gälla från och med 2014-12-0 l. 

Sammanfattning 
Informationen om och utförandet av fårdtjänsten i Skaraborg följer inte 
beslutat reglemente. Reglementet behöver revideras i de delar som avser 
bestämmelser för nattrafiken. 

Färdtjänsthandläggargruppen lämnade till Kollektivtrafikrådet Skaraborg, som 
har att hantera frågor som rör det gemensamma fårdtjänstreglementet, ett 
förslag till lösning gällande under vilka tider fårdtjänsten ska vara tillgänglig, 
vilket stämde överens med Västtrafiks systemtekniska lösningar. Förslaget 
innebar att tiden för vilken fårdtjänstresor tillåts skulle ändras till 05.00-02.00 
alla dagar samt för regionfårdtjänstresor till 05.00-23.00 alla dagar. Rådets 
beslut blev att överlämna förslaget till styrelsen i Skaraborgs 
Kommunalförbund med tillägget att tiden för både fårdtjänstresor och 
regionfårdtjänstresor skall vara 05.00-02.00 alla dagar. 

Färdtjänsthandläggargruppen har också lämnat förslag till gemensamma 
bestämmelser för fårdtjänstresa i annan kommun, det vill säga då en 
fårdtjänstberättigad person har behov av att resa inom en kommun som ligger 
utanför det definierade fårdtjänstområdet. Gemensamma bestämmelser för 
resa i annan kommun är ett av flera prioriterade fokusområden i det 
gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för fårdtjänst och riksfårdtjänst i 
Skaraborg. 

Kollektivtrafikrådet Skaraborg hade inget att erinra mot den del av förslaget 
som gällde gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun. 
Skaraborgs kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat 
fårdtjänstreglemente vid sammanträde 2014-04-25 samt 2014-06-13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 85, 2014-08-26 
Trafikplanerare Frida Blomqvist, Tjänsteskrivelse, 2014-07-08 
Kollektivtrafikkontoret, Förslag till fårdtjänstreglemente 
Skaraborgs kommunalförbund, Beslut, 2014-06-13 
Färdtjänstreglemente, 20 l 0-03-29 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 72 Svar på medborgarfOrslag om utsmyckning av rondeller 

Dnr 155.2014 

Kommunstyrelsens fOrslag 

l .  Kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget att vid en 
eventuell utsmyckning av den norra rondellen vid infarten till 
Karlsborg, välja en skulptur med formen av en båt som symboliserar 
Karlsborgs historia. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att det i dagsläget inte finns något behov 
av att utsmycka den södra rondellen vid infarten till Karlsborg. 

3. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att 
under år 2015 genomföra en förstudie av en utsmyckning av den norra 
rondellen vid infarten till Karlsborg. Uppdraget ska redovisas till 
kommunfullmäktige senast 2015-06-30. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-03-25 lämnat ett medborgarförslag för 
beredning till kultur- och fritidsnämnden. Förslagsställaren föreslår att 
rondellerna vid norra och södra infarten till Karlsborg utsmyckas med en 
modell av en båtskulptur respektive ett flygplan. 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till medborgarförslaget att 
utsmycka den norra rondellen vid infarten till Karlsborg med en skulptur i 
form av en båt, som väl kan symbolisera Karlsborgs historia. Nämnden anser 
att den föreslagna båtmodellen av Folke Dahlberg kan vara en förlaga, men att 
andra modeller inte bör uteslutas i detta skede. 

Kultur- och fritidsnämnden anser dock inte att det finns något behov av en 
utsmyckning av den södra rondellen vid infarten till Karlsborg. Rondellen har 
anlagts och gestaltats av landskapsarkitekt. De träd och buskar som planterats i 
rondellen har ännu inte nått sin fulla storlek. Nämnden anser att rondellen har 
en vacker och tilltalande gestaltning som ännu inte nått sin fulla potential. 
Möjligen bör rondellen i framtiden ljussättas på ett estetiskt och effektfullt 
sätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 86, 2014-08-26 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2014-05-22 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2014-03-25 
Bosse Räftegård, Medborgarförslag, 2014-02-28 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Sida 97 

KS § 73 Svar på medborgarförslag om att anlägga ett utomhusgym i 
anslutning till Moliden 

Dnr 154.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar at! medborgarförslaget ska beaktas i det fortsatta 
arbetet inom ramen för projektet Aktiv1landskap. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-03-25 lämnat et! medborgarförslag för 
beredning till kultur- och fritidsnämnden. Förslagsställaren föreslår at! 
Karlsborgs kommun anlägger ett utomhusgym i anslutning till 
MolidenlHeden. Träningsanläggningen bör vara av rejäl karaktär. 

Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare tilldelats investeringsmedel för 
att skapa ett Aktiv1landskap. En del av medlen har nyttjats till BMX bana vid 
Moliden. Merparten av de investeringsmedel som återstår 102 724 kr, är redan 
planerade att användas till träningsredskap utomhus. Förvaltningen för 
diskussioner med arbetsmarknadsenheten kring produktion av träningsredskap 
för utomhus gym. 

Andra platser för placeringen av träningsredskap än Moliden kommer att 
övervägas, vilket även innefattar andra tätorter i kommunen. I diskussioner 
som förts i den så kallade Visionsgruppen har behovet av at! skapa mer "liv 
och rörelse" kring strandpromenaden längs med Karsborgsviken lyfts fram. 
Här finns möjligheter att placera träningsredskap som smälter in i miljön och 
ökar förutsättningarna för liv och rörelse. 

Samråd kommer ske med berörda förvaltningar/enheter i samband med 
uppförandet av träningsredskap i den offentliga miljön. 

Ytterligare medel för investetingar i Aktiv1landskap kommer sannolikt även 
äskas för 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 87, 2014-08-26 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2014-05-22 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2014-03-25 
Mattias Hultqvist, Medborgarförslag, 2014-02-24 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 74 Föreningen VISTA, ansökan om utvecklingsmedel 

Dnr 262.2014 

Kommunstyrelsens förslag 

Sida 98 

l. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja föreningen VISTA 100 tkr i 
bidrag fOr initiala kostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden, 100 tkr, tas ur 
kommunfullmäktiges fOrfogandeanslag fOr år 2014. 

Sammanfattning 
Föreningen VISTA-Karlsborg ansöker hos kommunfullmäktige om 
utvecklingsmedel för att starta ett hunddagis inom ramen fOr socialt 
entreprenörskap. Verksamhetens mål är att erbjuda personer som står utanför 
ordinarie arbetsmarknad på grund av ohälsa, funktionsnedsättning eller 
långvarig arbetslöshet ett meningsfullt arbete och social gemenskap. 
Föreningen vill skapa en ny utvecklingsmöjlighet fOr denna målgrupp med ett 
hundcenter som erbjuder service, kunskap och social träning. 

Föreningen VISTA-Karlsborg ansöker om utvecklingsmedel med 100 tkr fOr 
att i etableringsfasen kunna täcka initiala kostnader i syfte att säkerställa 
fortsatt drift. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 88, 2014-08-26 
Vista Karlsborg, Ansökan, 2014-06-25 
Ronny Olssons Konsultbyrå AB, Budget, 2014-09-02 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 75 Förslag till Översiktsplan 2020 för Karlsborgs kommun 

Dm 232.20 I I  

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till Översiktsplan 2020, med 
tillhörande genomförandestrategi samt VA-plan för Karlsborgs kommun. 

Sammanfattning 
Översiktsplanen och tillhörande V A-plan har varit föremål för granskning 
under tiden 2014-02-10 till och med 2014-04-11. Under granskningstiden har 
25 yttranden kommit in till byggnadsnämnden 

Många instanser är positiva till planens upplägg och innehåll. Yttrandena visar 
dock att den kan förbättras genom komplettering och bearbetning av vissa 
frågor. Bl.a. ska planens beskrivning av möjligheterna att bygga bostäder inom 
vissa områden med hänsyn till försvarets verksamhet revideras enligt den 
överenskommelse som träffats med försvaret under granskningsskedet. 

I översiktsplanen redovisas tre alternativ för väg 49 genom centralorten. 

Nils Björling, AlM, informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 89, 2014-08-26 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, Beslut 2014-08-18 
Kartingenjör Anita Spetz, Tjänsteskrivelse, 2014-05-21 
Översiktsplan 2020, Antagandehandling. 2014-05-28 
Översiktsplan 2020 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 76 Avtal om medfinansiering av utbyggnad av E20 

Dnr 240.2014 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till 
underavtal om företrädanderätt samt överföring av 
medfinansieringsbidrag för utbyggnad av fem etapper av E20 på 
sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ordförande får i 
uppdrag att underteckna underavtalet. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för medfinansieringen, 3 
mnkr i 2013 års prisnivå, finansieras genom en avsättning för bidrag 
till statlig infrastruktur som upplöses/kostnadsförs med 250 tkr/år 
under 12 år med början år 2014. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden, 250 tkr, för innevarande år 
tas ur kommunfullmäktiges förfogandeanslag år 2014. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att besluten enligt punkt l - 4 ovan gäller 
under förutsättning att huvudavtal tecknas mellan Trafikverket samt 
Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs 
Kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och 
Västsvenska Handelskammaren om med finansiering av utbyggnad på 
fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. 

Sammanfattning 
I april 2012 presenterade Trafikverket en "åtgärdsvalstudie" för E20 
genom Västra Götaland med fokus på fem delsträckor för vilka det inte fanns 
något beslut om utbyggnad i nationell plan för transportsystemet. I studien 
konstaterades bland annat att E20 på aktuella delar hade stora brister vad 
gäller trafiksäkerhet med många allvarliga olyckor och dålig framkomlighet 
med nedsatt hastighet. 

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att fem aktuella etapper av E20 ska 
byggas ut enligt medfinansieringsintressenternas förslag under perioden 2014-
2025 under förutsättning att intressenterna medfinansierar utbyggnaden med 
1350 mnkr. Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att teckna 
medfinansieringsavtal med lokala och regionala intressenter. Med den av 
regeringen beslutade nya utbyggnaden inklusive redan beslutade 
utbyggnadsetapper kommer hela E20 genom Västra Götaland att bli 
mötesseparerad med en väsentligt förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet 
som följd till nytta för näringslivets transporter, för personresor och regional 
utveckling. 
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Förslag på sammanträdet 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Catarina Davidsson (C) föreslår att beslutspunkt 3 i arbetsutskottets förslag 
ändras till: 
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för medfinansieringen, 3 mnkr i 
2013 års prisnivå, finansieras genom en avsättning för bidrag till statlig 
infrastruktur som upplöseslkostnadsförs med 250 tkr/år under 12 år med 
början år 2014. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Catarina Davidssons förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige i enlighet 
med Catarina Davidssons förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 90, 2014-08-26 
Trafikverket, Avtal 
Skaraborgs kommunalförbund, Underavtal 
PWC, Utredning, 2014-06-12 
Västra Götalandsregionen, PM, 2014-06-26 
Skaraborgs kommunalförbund, Beslut 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 77 Delårsrapport juni 2014 

Dnr 273.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa delårsrapport for år 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 102 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordfOrande kallar barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden till presidieträff fOr att diskutera 
åtgärdsplaner. Utfallet av presidieträffarna presenteras på kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
För kommunen visar prognosen ett positivt resultat om 6,5 mnkr fOr helåret, 
vilket motsvarar drygt två procent av skatter och generella statsbidrag. 
Resultatprognosen är drygt 400 tkr bättre än budgeterande 6, l mnkr. 

Tyvärr visar verksamheten upp en negativ prognos på -3,9 mnkr. Vilket dock 
vägs upp av ett fOrväntat plus på finansforvaltningen om 4,4 mnkr. Högre 
skatteintäkter och lägre räntekostnader är de största positiva avvikelserna for 
finansforvaltningen 

Utfallsprognosen for kommunens styrkort talar for att de flesta styrtalen år 
2014 kommer att uppnås. Inom några få områden är bedömningen att styrtalen 
inte kommer att uppnås. 

De kommunala bolagen visar totalt en årsprognos på 3,2 mnkr fOre skatt och 
bokslutsdispositioner vilket är något lägre än foregående bokslut. I prognosen 
ingår betydligt lägre intäkter än budgeterat for guideturerna vid Karlsborgs 
fästning, vilket är främsta orsaken till Turismbolagets stora underskott (-1,5 
mnkr). En långsiktig lösning for att komma till rätta med Turismbolagets 
återkommande underskott är av stor vikt. 

Totalt fOr kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) 
innebär detta en prognos fOr årets resultat på 9,7 mnkr (fOre bolagsskatt och 
bokslutsdispositioner). 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson foreslår att beslutsforslag 2 i arbetsutskottets forslag tas 
bort och foljande beslut från kommunstyrelsen läggs till: 
Kommunstyrelsens ordforande kallar barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden till presidieträff fOr att diskutera åtgärdsplaner. Utfallet av 
presidieträffarna presenteras på kommunfullmäktige 2014-09-23. 
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Beslutsgång 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Catarina Davidssons förslag att 
ta bort förslagspunkt 2 i arbetsutskottets förslag och lägga till en beslutspunkt 
från kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Catarina Davidssons förslag samt besluta i 
enlighet med Catarina Davidssons förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-09-03 
Ekonomienheten, Delårsrapport januari-juni 2014 

Beslutet ska sändas till 
Bam- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 78 Budget och verksamhetsplan år 2015 för kommunstyrelsen 

Dnr 16.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget och 
verksamhetsplan inklusive styrkort och blankettunderlag för kommunstyrelsen 
får år 2015 och överlämnar ärendet till budgetberedningen. 

Sammanfattning 

Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Underlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och beslutade 
verksamhetsförändringar. Budgeten är justerad för de tillfålliga 
ramtilldelningar som enbart gällde för år 2014 och ingår därmed inte i budget 
2015. 

I materialet redogörs det för besparingar om 369 tkr för att nå en budget i 
balans. Utöver detta finns äskanden om tillägg till grundbudgeten om 3 348 
tkr. Förslaget bygger på att sökta investeringsmedel om 10 100 tkr godkänns. 

Förslaget innehåller budget och verksamhetsplan ink!. styrkort vilken är 
utformad enligt fullmäktiges direktiv. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Notering 
S-gruppen deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 91, 2014-08-26 
Ekonom Lena Haagman, Tjänsteskrivelse, 2014-08-20 
Ekonomienheten, Budget och verksamhetsplan 2015 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 79 Forsviks Maritima kunskapscentrum & besöksmål 

Dm 264.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
I. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun ska vara 

projektägare för projektet Forsviks maritima kunskapscentrum & 

besöksmål och hos Västra Götalandsregionen, Skaraborgs 
kommunalförbund med flera finansiärer ansöka om bidrag till 
projektet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att med finansiera projektet med totalt 2 294 
tkr varar I 500 tkr (500 tkr/år) i kontanter, 404 tkr i lokalhyra och 390 
tkr i form av arbetsinsatser. Kostnaderna för projektet ska av 
budgetberedningen arbetas in i kommunstyrelsens budget för år 20 IS 

och behandlas i ordinarie budgetarbete för år 2016 och 2017. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att beslutet i punkten 2 gäller under 
förutsättning att övriga finansiärer beslutar stödja projektet. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att innan kommunstyrelsen tar beslut 
avseende skeppshall ska kompletterande underlag avseende kostnaden 
redovisas. 

Sammanfattning 
Projektet Forsviks Maritima kunskapcentrum & besöksmål syftar till att vara 
en resurs för det maritima hantverket på regional och nationell nivå. 

Utbildningar avses ske i universitets- och yrkeshögskolemiljö med koppling 
mellan traditionellt hantverk och ny teknik. 
Arbetsmarknadens parter nyttjar verksamheten genom att stärka kopplingen 
mellan utbildning och arbete genom validering och praktik, öka deltagares 
självkänsla och vägen till arbete. 

Som en del i projektet kommer Forsviks Ångbåtar ekonomisk förening 

(F ÅEF) att rekonstruera regalskeppet Vasa i full skala. Rekonstruktionen är 
tänkt att fungera som en utbildningsplattform och användas för FoU med 
Göteborgs universitet och som utbildningsresurs inom maritimt hantverk. 
Fartyget ligger inte med i verksamhetsansökan utan finansieras av FÅEF. 

Enligt ansökan ska Karlsborgs kommun projektera en ny skeppshall för 
rekonstruktionen av Vasa. Skeppshallen ingår inte projektet utan föreslås 
finansieras av Karlsborgs kommun i särskild ordning. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
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Projektet omfattar tre år och projektbudgeten uppgår till totalt 2 294 tkr. 
Karlsborgs kommun är projektägare och medfinansierar projektet med totalt l 

500 tkr i kontanter och 794 tkr i lokaler och arbetsinsatser. 

Skeppsbyggare Patrik Zimonyi informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 92, 2014-08-26 
Ansökan om projektstöd 

Beslutet ska sändas till 
Västra Götalandsregionen 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 80 Förslag till samarbetsavtal om turismsamarbete 

Dnr 233.2014 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 107 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna samarbetsavtalet om turismsamarbete 
med Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, att gälla från 2015-01-
01. 

Sammanfattning 

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner samarbetar sedan 
flera år för att utveckla turismnäringen i området. Verksamheten ska ledas av 
en styrgrupp som består av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd i 
de fyra kommunerna. 

En 50% tjänst som affårs- och produktutvecklare inrättas. Personen ska 
ansvara för att driva och utveckla samarbetet. 

Respektive part går årligen 110 tkr. Dessa medel ska primärt täcka kostnader 
för affårs- och produktutvecklaren. 

Samarbetsavtalet gäller en period om fyra år, från och med 2015-0 l -O l till och 
med 2018-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 93, 2014-08-26 
Kommunchef i Töreboda kommun Tommy Sandberg, Samarbetsavtal, 2014-
06-23 

Beslutet ska sändas till 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
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KS § 81 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) informerar om byggnationen 
av gång- och cykelvägen till Mölltorp. 

Anders Lundgren (C) informerar om: 

• Aktuella ärenden hos Vättemvårdsförbundet 

• Utdikningen av Ryholms mosse 

• Kråks radiostation läggs ner 

• Tidaholm återtar sin ansökan till Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

KommunchefThomas Johansson informerar om: 

• Eventuell anställning av ekonom på socialförvaltningen 

• Digital agenda, strategi från regionen. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

KS § 82 Delegationsbeslut 

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

• Kontorsmöbler till Infocenter 

• Ombyggnad av Kabyssen i ny lokal 

• Anläggning ny hamn i Granvik 

• Renovering av vattentornet 

• Ny V A-edning vid Strömbron 

• Byte av galvserviser 

• Avloppsrening Sågdamnsvägen i Granvik 

• VA-ledning MellangatanlHantverkargatan 

• Inköp av valsedelräknare 

• Lekplats vid Rödesund 

• Parkområde vid Rödesund 

• Parkeringsplats vid Rödesund 

• Inköp av Visual Arkiv datasystem 

• Inköp av handikapp buss 

• Inköp av kombi ugn 

• Ombyggnad av kök på Strandskolan 

Ekonomichef Anders Johansson har fattat beslut inom fastställda kreditgränser 
fOr kommunens bensinkort och andra förekommande betalkort avseende 
ansökan om OKQ8 drivmedelskort. 

Kostchef Christer Berg har fattat beslut om anställning av ny kock. 

Kommunchef Thomas Johansson har fattat beslut om attestförteckning för 
kommunstyrelsen 

Fastighetschef Mikael Arthursson har fattat beslut om bidrag till återställning 
av bostadsanpassningsåtgärder. 

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

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-09-10 

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 

Sida Ila 


