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Justerandes sign 
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2015-02-11 

KS § 10 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

l 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

KS § Il Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Dnr 34.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunstyrelsen att 
gälla från och med 2015-03-01. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens reglemente har reviderats och anpassats efter den nya 
politiska organisationen. Bland annat har texten om tekniska utskottet tagits 
bort. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Ingvar Kärrsmyr (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag men med 
förändringen att arbetsutskottets ersättare ska ha rätt att närvara vid 
arbetsutskottets sammanträden även om ordinarie ledamot tjänstgör. 

Ajournering 
Ajournering för överläggningar i 10 minuter. 

Beslutsgång 
Tf ordförande Bo Wall er (M) ställer arbetsutskottets förslag mot Ingvar 
Kärrsmyrs förslag och finner att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 2, 2015-01-28 
Kansliet, Förslag till reglemente, 2015-01-22 
Kommunfullmäktige, fastställt reglemente kommunstyrelsen, 2012-06-25 
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Justerandes sign 

'~-_. 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

KS § 12 Medfinansiering E20, ändring av beslut 

Dnr 240.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att kostnadsf6ra med finansieringen av E20 i sin 
helhet, med indexuppräkning, på redovisningsår 2014. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog beslut KF § 107 om med finansiering av utbyggnad 
av E20. Under punkten 3 är lydelsen att: kostnaden f6r medfinansieringen, 3 
mnkr i 2013 år prisnivå, finansieras genom en avsättning får bidrag till statlig 
infrastruktur som upplöseslkostnadsf6rs med 250 tkr/år under 12 är med 
bÖljan år 2014. 

Redovisningsmässigt kan man vad gäller bidrag till statlig infrastruktur välja 
mellan att kostnadsf6ra utgiften direkt det året avtalet tecknas, eller f6rdela 
kostnaden med enhetliga belopp under högst 25 år. När fullmäktige tog 
beslutet 2014-09-23 var bedömningen att det inte fanns utrymme att 
kostnadsf6ra hela beloppet direkt. 

Nu har flera engångseffekter infallit som starkt påverkat resultatet 2014 får 
Karlsborgs kommun i positiv riktning. Förslaget är nu att ändra fullmäktiges 
tidigare beslut att f6rdela kostnaden under 12 år och istället kostnadsfåra hela 
beloppet med indexuppräkning i sin helhet på redovisningsår 2014. 

Belopp som kostnadsf6rs på år 2014 blir då 3000 tkr plus 745 tkr 
(indexuppräkning fram till år 2020) totalt 3 745 tkr. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 3, 2015-01-28 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-01-19 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

KS § 13 Samverkansavtal och revidering av reglemente för 
kollektivtrafiknämnden, ändring av beslut 

Dnr 331.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att samverkansavtal och revidering av 
reglemente for kollektivtrafiknämnden ska gälla från 2015-03-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade vid sammanträdet 2014-12-16 beslut om 
samverkansavtal och revidering av reglemente fOr kollektivtrafiknämnden att 
gälla från 2015-01-01. 

Kollektivtrafiknämnden önskar dock att samverkansavtal och reglemente ska 
gälla från 2015-03-01. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 4, 2015-01-28 
Kommunfullmäktige, Beslut och bilaga, 2014-12-16 

Utdragsbestyrkallde 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

KS § 14 Täckning av Karlsborgs Turism ABs f6rlust år 2014 

Dnr 276.2014 

Kommunstyrelsens f6rslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel för att täcka Karlsborgs 
Turism ABs förlust, maximalt 1,5 mnkr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden finansieras med i 
anspråkstagande av eget kapital och kostnadsfOrs i sin helhet på 
redovisningsåret 2014. 

Sammanfattning 
Karlsborgs Turism AB preliminära resultat för år 2014 är minus 1,5 mnkr. 
Bolaget ska dessutom skriva ned värdet av anläggningstillgångarna för 
äventyrsturen vid Karlsborgs fåstning. Kostnaden för nedskrivningen hanteras 
inom bolagskoncernen (cirka 5,5 mnkr). 

Orsaken till det negativa resultatet och nedskrivningsbehovet är att 
äventyrsturen inte har burit sina kostnader och heller inte ser ut att klara det 
framöver. Nedskrivningen bidrar till förbättrade framtidsutsikter men löser 
inte hela problemet. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 5, 2015-01-28 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-01-19 

Utdragsbestyrkallde 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

KS § 15 Övergång till komponentavskrivningar 

Dnr27.2015 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att infåra komponentredovisning får 
gata-/parkenheten. 

2. Kommunfullmäktige att besluta att den resultatfårstärkning som 
komponentavskrivningen innebär hanteras enligt fåljande: 

• Från gata-/parkenheten fårs 799 405 kr till kommunstyrelsens 
fårfogandeanslag 

• Från gata-/parkenheten fårs 328 810 kr till finansfårvaltningen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att av investeringsbudgetens medel till 
fårfogande fårs 320 000 kr över till gata-/parkenheten. 

Sammanfattning 
Rådet får kommunal redovisning kom i december 2013 ut med ett 
fårtydligande kring materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen 
sägs att viktiga delar i anläggningstillgångarna ska delas upp i komponenter. 
Eftersom avskrivning aven tillgång ska avspegla hur värdet succesivt 
fårbrukas måste skillnader av betydande komponenters olika avskrivningar 
och livslängd beaktas. Finns sådana komponenter i en anläggningstillgång ska 
den delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat. 

Planerat underhåll kommer att fårsvinna och ersättas med investeringar av 
komponenter. Akut underhåll kommer att vara kvar på dliftsbudgeten. 

Övergången till komponentavskrivningar kommer att påverka många olika 
ekonomiska delar: 
Investeringskalkyler 
Investeringsbudget 
Driftsbudget-resultatpåverkan-internhyror-ramar 
Aktivering (start avskrivning och ränta) 
Underhåll (planerat underhåll upphör i princip, blir komponentinvestering, 
endast akut kvar) 
Avskrivningar 
Uppfåljning 
System 
Taxor 

Övergången till komponentavskrivningar kommer att påverka många olika 
verksamheter: 
Gata/park 
Fastighet (interna hyror) 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 23 

Justerandes sign 

Vatten och avlopp 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

Samtliga förvaltningar (interna prissättningar) 
Externa intressenter (t ex friskolan) 

Övergången till komponentavskrivningar kommer initialt kräva omfattande 
resurser och leder till en ökad administration kring komponentredovisningen. 

Ekonomienheten har nu påbörjat arbetet med övergång till 
komponentavskrivningar för gata/park-verksamheten. Avstämning har 
kontinuerligt skett med Skövde kommun och deras arbete med 
komponentavskrivningar. För gata/park är det främst gator/vägar som blir 
påverkade av komponentredovisningen. Gatorna delas upp i två komponenter, 
vägkropp och slitlager, där enbart slitlagret avskrivs. Av budgeterat underhåll 
blir endast akut underhåll kvar, planerat underhåll omvandlas till 
komponentinvesteringar. 

För budgetår 20 15 innebär övergången till komponentredovisning för 
gata/park ett förbättrat resultat med l 128215 kr. 

Samtidigt förlorar finansförvaltningen internränteintäkter på -328810 kr då 
det inte utgår kapitalkostnader på de delar som inte skrivs av. Sammantaget en 
resultatförstärkning på 799 405 kr. 

Denna resultatförstärkning föreslås då hanteras enligt Alt l: 
Medel förs från gata/park till 
Ks förfogandeanslag 
Finansförvaltningen 

799405 kr 
328810 kr 

Summa l 128215 kr 

Ur investeringsbudgetens medel till förfogande år 2015 tas 320 000 kr i 
anspråk till Gata/Park 

För budgetåret 2015 har gata/park äskat 800 000 kr för ett ökat behov av 
vägunderhåll. Detta äskande blev inte beviljat i budget 2015. Om beslut nu blir 
att utöka vägunderhållet med 800 000 kr år 20 I 5 innebär det en ökning av 
gata/parks driftsbudget med 68 300 kr (kapitalkostnader) och 
investeringsbudgeten 800 000 kr. 
Om beslutet blir att använda del av resultatförstärkningen till ökat 
vägunderhåll blir resultatet för gata/park I 128 2 I 5 - 68 300 = l 059915 kr 

Denna resultatförstärkning föreslås då hanteras enligt Alt 2: 

Medel förs från Gata/Park till 
Ks förfogandeanslag 
Finansförvaltningen 

73 I 105 kr 
328810 kr 

Summa l 059915 kr 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

Ur investeringsbudgetens medel till förfogande år 2015 tas l 120000 kr i 
anspråk till gata/park. Införandet av komponentavskrivning för övriga 
verksamhet kommer att ske succesivt när förslagen är utarbetade. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 6, 2015-01-28 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-01-19 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

KS § 16 Plan för intern kontroll år 2015-2018 

Dnr 32.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
l. Kommunfullmäktige beslutar att anta intemkontrollplan får åren 2015-

2018. 

2. Kommunfullmäktige beslutar ge nämnder och styrelser i uppdrag att 
årligen komplettera intemkontrollplanen med specifika 
kontrollmoment får respektive nämnd/styrelse. 

Sammanfattning 
Den av fullmäktige beslutade intemkontrollplanen får åren 2011-2014 har löpt 
ut. Intemkontrollplanen har uppdaterats och fåreslås nu gälla åren 2015-2018. 
Planen innehåller som fårut II obligatoriska moment inom två områden, 
policy och styrdokument samt verksamhetsutövning och rutiner. 

Därutöver finns det årligen möjlighet får nämnd/styrelse att lägga till 
kontrollmoment inom de båda områdena. Följande ändring har skett jämfårt 
med planen får 2011-2014. Under punkten 1.7 har det lagts till: Endast 
godkända beställare får inköpta varor. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 7, 2015-01-28 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-01-20 
Ekonomienheten, Mallar intemkontroll, 2015-01-20 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

KS § 17 Preliminära budgetdirektiv år 2016 

Dm 31.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat fårslag till preliminära budgetramar 
och direktiv får år 2016. 

Sammanfattning 
Infår budget 2016 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 får år 2015. 

Planen får år 2016 innehåller bland annat ett resultat om 7,0 mnkr. En 
ofårändrad skattesats på (21,32 kr) samt ett investeringsutrymme som uppgår 
till 12 mnkr. 

Vidare har ökningen får personalkostnaden beräknats till 3,0 %, inklusive en 
centrallönepott på 0,5 % får särskilt riktade satsningar. Internräntan sänks till 
2,4%. 

Ramarna har uppräknats men effektiviseringar kommer att bli nödvändiga får 
att rymma verksamheterna inom disponibla ramar. 

Ekonomichef Anders Johansson infonnerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 8, 2015-01-28 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-01-20 
Ekonomienheten, Direktiv och arbetsplanering, 2015-01-20 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

KS § 18 Svar på medborgarförslag om små stugor vid 
Rödesundskanalen 

Dnr 293.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Rolf Järlings medborgarförslag ska beaktas i 
det fortsatta arbetet med utvecklingen av Västra Kanalholmen i Rödesund. 

Sammanfattning 
Rolf Järling har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2014-09-23 
föreslagit att en rad bodar byggs mellan husbilsparkeringen och gångbryggan 
på Västra Kanalholmen i Rödesund, Tanken är att bodarna ska användas för 
försäljning av bland annat konsthantverk. 

Kommunstyrelsen har i beslut 2014-03-11 godkänt ett utvecklingsprogram för 
Västra kanalholmen i Rödesund. Utvecklingsprogrammet möjliggör 
byggnation av bodar i anslutning tiII befintligt bryggdäck. 

Kommunledningskontoret håller för närvarande på att ta fram ritningar för 
lämpliga bodar i området. Ritningarna kommer att presenteras för 
kommunstyrelsen under våren 20 I 5. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 9, 2015-01-28 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-0 I -19 
Enhetschefplan- och byggenheten Magnus Hagebratt, Tjänsteskrivelse, 2015-
01-20 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2014-09-23 
Rolf Järling, Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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J usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

KS § 19 Svar på medborgarfOrslag om hundrastgård 

Dnr 14.201S 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras for ytterligare beredning. 

Sammanfattning 
Hunddagiset 4-ben har inkommit med ett medborgarforslag om en inhägnad 
hundrastgård i Karlsborg område Norra skogen. 

De platserna som fOreslagits, dels den egna tomten samt gamla 
kruthusfOrråden där det dock inte är möjligt med hänsyn till framtida 
byggnation. 

Övriga områden i Norra skogen krävs det markberedning, därfor kan de 
foreslagna gräsytorna på den egna tomten på Svartfjällsvägen vara bäst 
lämplig for hundrastgård och där även hunddagis kan ansvara for skötsel. 

Iordningställande och skötsel ryms inte inom budget for gata-/parkenheten. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Ingvar Kärrsmyr (KD): Återremiss for ytterligare beredning. 

Beslutsgång 
Tf ordforande Bo Waller (M) ställer arbetsutskottets forslag mot Ingvar 
Kärrsmyrs forslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Ingvar Kärrsmyrs forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 10, 20IS-01-28 
Annika Alexandersson och Björn Rubenson, Skrivelse, 20IS-01-30 
Gata-/parkchef Gunnar Englund, Tjänsteskrivelse, 201S-0 1-20 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2014-12-16 
Föreningen VISTA, Medborgarforslag, 2014-12-04 

Beslutet ska sändas till 
Annika Alexandersson 
Björn Rubenson 
Gata-/parkchef Gunnar Englund 
Kansliet 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015·02·11 

KS § 20 Samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal år 
2015·2017 

Dur 311.2014 

Kommunstyrelsens I6rslag 
l. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun deltar i projektet 

Samverkan och samordning av besöksmålet Göta Kanal, under åren 
2015·2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden for projektet, 100 tkr, ska 
belasta kommunfullmäktiges forfogandeanslag for år 2015. 

Sammanfattning 
AB Göta kanalbolag föreslår att Karlsborgs kommun tillsammans med bland 
andra övriga kommunerna utmed kanalen medverkar i projektet "Samverkan 
och samordning av besöksmålet Göta Kanal 2015·2017. Projektet ska bidra till 
ökad tillväxt inom besöksnäringen genom samordnad marknadsföring, 
hinderröjning med mera. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Lundgren (C): Bifall till arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 11,2015·01·28 
Kommunstyrelsen, Beslut, 2014·12·15 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

KS § 21 Medlemskap i Tolkf6rmedling Väst, ändring av beslut 

Dnr 260.2014 

Kommunstyrelsens f6rslag 
Kommunfullmäktige beslutar att administrationsavgiften på 25 tkr, tas ur 
kommunfullmäktiges forfogandeanslag for år 2015. Andelskapitalet, 1 krona 
per invånare, tas ur egna medel. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har ansökt om och erhållit medlemskap i To1kformed1ing 
Väst från 2015-01-01. Vid inträdet ska kommunen tillskjuta 1 krona per 
invånare som andelskapital, samt en administrationsavgift på 25 tkr. 

Kommunfullmäktiges beslut från 2014-09-23 anger att kostnaden for ansökan 
och inträde skulle tas ur kommunfullmäktiges forfogandeanslag for år 2014. 

Då medlemskapet gäller från 2015-01-01 behöver dock beslutet ändras. 7 tkr 
tas av egna medel och en administrationsavgift på 25 tkr tar ur 
kommunfullmäktiges forfogandeanslag f6r år 2015. 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 12,2015-01-28 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2014-09-23 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

KS § 22 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse årsredovisning 2014 

Dnr 50.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
årsredovisning 2014. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat forslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse årsredovisning 2014. 

Kommunstyrelsen redovisar for år 2014 ett positivt resultat om + II 027 tkr. I 
resultatet ingår dock flera poster avengångskaraktär: ny värdering av 
beräknad sluttäckningskostnad avfallsdeponin + 6,8 mnkr, övertagande av 
mark, vägar och avloppsanläggning vid bostadsområdet Äspenäset + 5,2 mnkr 
(gåva), bidrag till statlig infrastruktur for utbyggnad E20 - 3,7 mnkr, samt 
täckning av förlust i det kommunala dotterbolaget Karlsborgs Turism AB -
1,5 mnkr. 
Resultatet för kommunstyrelsen for själva verksamheten bortsett fr'ån dessa 
engångsposter blir 4,2 mnkr. Det överskottet beror främst på att 
fastighetsenheten har haft låga driftkostnader och att inte hela 
forfogandeanslagen har förbrukats. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-02-04 
Ekonomienheten, Verksamhetsberättelse, 2015-02-04 
Ekonomienheten, Bokslutsuppföljning, 2015-02-04 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

KS § 23 Brottsförebyggande rådet, slutuppföljning av 2014 års 
handlingsplan 

Dm 51.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Brottsförebyggande rådets slutuppföljning 
avseende kommunens åtaganden i 2014 års handlingsplan (bi1.3). 

Sammanfattning 
Polismyndigheten har sänt ut en särskild blankett för uppföljning av det lokala 
brottsförebyggande arbetet. Den grundar sig på det samverkansavtal som 
kommunen och polisen har ingått. Svar på uppföljningen lämnas av både 
polisen och kommunen. 

Det huvudsakliga syftet med samverkansavtalet mellan kommunen och 
polisen är att minska brottsligheten samt öka tryggheten. Av 
samverkansavtalet för år 2014 framgår att det fanns tre särskilt prioriterade 
områden: 

• Ökad säkerhet i trafiken 

• Minskad användning av alkohol och droger, främst bland ungdomar 

• Utvecklad samverkan mellan polis, skola och socialtjänst 

Kommunens uppföljning visar att åtagandeplanens mål i princip har nåtts fullt 
ut under år 2014. BRÅ påpekar att flera av de åtaganden kommunen hade 
under år 2014 kommer att fortsätta även under år 2015. 

BRÅ noterar med stor tillfredsställelse att den anmälda brottsligheten i vår 
kommun fortsätter att ligga på en låg nivå samt att ingen enskild brottstyp 
sticker ut. 

Beslutsunderlag 
Ordförande i BRA Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2015-01-29 
Ordförande i BRA Peter Lindroth, Atagandeplan, 2015-01-29 
Polismyndigheten, Brottsutveckling, 2015-01-26 

Beslutet ska sändas till 
Brottsförebyggande rådet 
Polismyndigheten 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 33 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

KS § 24 Kommunstyrelsens internkontroll2014 

Dnr 47.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till internkontrollrapport för år 
2014. 

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

Rapporterna avseende 2014 visar att några av rutinerna har mindre brister. 

BI1ster finns i rapportering av delegationsbeslut. 

Brister har även påträffats vid avtalslösa inköp, där saknas rekvisition i några 
fall. I ett av dessa fall har inköp gjorts där vi har liknande produkter på avtal. 

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, 2015-02-04 
Ekonomienheten, Uppföljningsrapport, 2015-02-04 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

KS § 25 Val av två ledamöter till Folkhälsorådet för tiden 2015-02-11 -
2018-12-31 

Dnr 303.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse nedanstående två ledamöter i 
Folkhälsorådet for tiden 2015-02-11 - 2018-12-31. 

Ledamöter 
Anna Bmzell 
Västra Vägen 72 (S) 
546 31 KARLS BORG 

Catarina Davidsson 
Flottarstigen 4 (C) 
546 95 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Anna Bmzell 
Catarina Davidsson 
Folkhälsorådet 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

KS § 26 Val av två ledamöter till Rådet för funktionshinderfrågor för 
tiden 2015-02-11 - 2018-12-31 

Dnr 303.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen beslutar att utse nedanstående ledamot i Rådet for 

funktionshinderfrågor för tiden 2015-02-11 - 2018-12-31. 

2. Kommunstyrelsen beslutar återkomma med ytterligare ett val av 
ledamot till Rådet för funktionshinderfrågor. 

Ledamot 
Ingvar Kärrsmyr 
Hamnen 9 (KD) 
546 92 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Ingvar Kärrsmyr 
Rådet for funktionshinderfrågor 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

KS § 27 Val aven ledamot och en ersättare Kollektivtrafikrådet 

Dnr 303.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse nedanstående ledamot oeh ersättare i 
Kollektivtrafikrådet fcirtiden 2015-02-11- 2018-12-31. 

Ledamot 
Peter Lindroth 
Västra vägen 50 (S) 
546 31 KARLS BORG 

Ersättare 
Kjell Sjölund 
Vikaskogarna Grimserud 2 (C) 
54693 UNDENÄS 

Beslutet ska sändas till 
Peter Lindroth 
Kjell Sjölund 
Kollektivtrafiknämnden 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

KS § 28 Delegationsbeslut 

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

• Nybyggnad av forskolan kompassen 

• Installation Speech Attendant, IT enheten 

• Server och lagring, utökning, IT -enheten 

• Ventilation och kyla i biblioteket 

• Uppgradering televäxel20l4 

• IT-system bemanning, socialforvaltningen 

• Upptagande av banklån 

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

• Socialnämnden, hemtjänsten, 3 bilar 

• Avtal om litteratur 2013 

• Avtal om trygghetslarm och larmmottagning (inom socialtjänsten) 

• Avtal om stationstankning 

• Ramavtal Fakturaskanning 

• Avropsavtal Servrar 

• Ramavtal Byggvaror 

• Ramavtal for sluttäckning 

• Ramavtal for Läromedel 

• Ramavtal for Företagshälsovård 

• Beställning under vagnparksavtal 

KommunchefThomas Johansson har fattat beslut om 
löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställning av personal. 

Gata-/parkchef Gunnar Englund har fattat beslut om 
löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställning av personal. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KS § 29 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-02-11 

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 38 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

KS § 30 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

Anders Lundgren (C) informerar om: 

• Samråd vattenforvaltning 

• Samverkansmöte om sjön Vikens vallen 

• Pfos 

Sida 39 



Bilaga 3 AU § 23 2015-02-11 

ATAGANDEPLAN 2014 - Karlsborg 

Ökad säkerhet i trafiken. 

Atgärd Huvudansvarig Produktionsmåll Tidplan 
I Drocessmål 

Kontroller av hastig- Polisen Minst 500 alkoholu- Fortlöpande 

het samt nykterhet tandningsprov . 

Samtliga som testar 
positivt skall tillfrågas 
enligt SMADIT. 

Fordon och förarkon- Polisen Minst 15 sI. moped- Fortlöpande 

troller och fordonskontroller 
avseende behörighet 
samt fordonets skick 

fT,,,fikutbildning .. 
---

Genomföra Hela 2014 Kommunen 
(med stöd av polisen) trafikutbildning för 

barn i olika årsklasser 

._" -

Uppföljning 

Jan-aug 
- Trafikutbildning sker, i enlighet med läroplanen, på lågstadiet inom ämnet 
samhällsorientering. 
- Under hösten kommer trafikdagar för elever i åk 4-9 att genomföras. Polisen kommer att 
kontaktas av skolan. 

Sep-dec 
Trafikutbildning kommer att fortsätta under år 2015. 
Kommunen kommer att rätta till en del missuppfattningar som funnits kring genomförandet 
av trafikutbildning. Bland annat kommer det tydliggöras att det är kommunen som är 
ansvarig och polisen hjälper till efter överenskommelse. 
Kommunens åtagande är uppfyllt. 



Minskad användning av alkohol och droger, främst bland ungdomar 

IAtgärd Huvudansvarig ProduktionsmåU Tidplan 
I oroeessmål 

Drogförebyggande Polisen Två kontroller av kro- 2014 års utgång 
gar i samarbete med 
alkoholhandläggare 
och/eller andra myn-
digheter. 

-_ .. -------•.. _--
Drogförebyggande Kommunen Nytt drogpolitiskt Första halvåret 

handlingsprogram 
skall fastställas av 
kommunfullmäktige 

Drogförebyggande Polisen och kommu- Följa upp planen för Fortlöpande under 
nen det drogförebyggande året 

arbetet 

Drogförebyggande Kommunen Utökad alkohol- och Fortlöpande under 
droginformation för året 
elever och föräldrar. 

Drogförebyggande Polisen och kommu- Drogfria gym Fortlöpande under 
nen året 

_._. _." ... _."'~._~-- .~ .. - .. _._---

Uppföljning 

Jan-aug 
- Ny "Policy för det drogförebyggande arbetet" antogs av kommunfullmäktige i juni. Enligt 
beslutet skall redovisning av arbetet ske till fullmäktige en gång per år. 
- Information om alkohol och droger ges i åk 5 och 6 i ämnet naturorientering. 
- På Carl Johanskolan har personalen fortbildats avseende drogförebyggande arbete under 
våren. 
- Under hösten kommer föräldramöte arranaeras, främst inriktat på föräldrar till barn i åk 7. 
Sep-dec 
Under hösten har viss utbildnina aenomförts 
Kommunens åtaaanden är uPPfYllda 



Utvecklad samverkan mellan polis, socialtjänst samt skola 

Ätgärd Huvudansvarig Produktionsmåll Tidplan ~ I processmål 
Samverkan polis. Kommunen och poli- Utveckling av befint- Fortlöpande under 
skola och socialljänst sen liga samverkansorga- året 

nen mellan berörda 
aktörer 

Polis besök Polisen 12 sponta nbesök på 2014 års utgång 
skola/fritidsgård av pol 

Uppföljning 

Jan-aug 
Från kommunens sida upplevs samverkan mellan polis. skola och socialtjänst fungera allt 
bättre, Inom skolan sker samverkan främst på Carl Johanskolan men från skolans sida 
önskar man utveckla samverkan även på F-6 skolorna, 
Sep-dec 
Ingen förändring jämfört med tidigare uppföljning, 
Arbetet fortsätter även under år 2015, 
Kommunens åtaqande är uppfvIlt. 

"b-. __ . 



Dokument2 

Polisen 

Polismyndigheten 
Staben 
Daniel Lundgren 

PM 

Datum 

2015-01-26 

Djarienr (åberopas) 

Antal brott 2014-10-01 - 2015-01-24, IIIskrivningsdatum 

Brottskategori 

Våldsbrott 

Övriga brott 1110t person 

Tillgreppsbrott (exkl i butik) 

Skadegörelsebrott 

Narkotikabrott 

Trafikbrott 

Bedrägeribrott m.m. 

Övriga BrS-brott 

Övriga specialstraffrättsliga brott 

Lokala trafikkoder 

Ej brott 

Totalt 

!Aktuella val: 
pmrådel 
[Kommun 
~nskrivningBrott 

[Datum 
~r 

Daniel Lundgren 
Tf. Kommissarie 

Po3 Skaraborg 
Karlsborg 
Inskrivningsdatum 
118 av 1487 

12014,2015 

2014 2015 

12 3 

16 4 

52 6 

2 I 

I l 

18 5 

9 2 

3 -

7 3 

41 II 

21 13 

182 49 

l (1) 


