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Justerandes si gn 

/t:. 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

KS § 86 Definitiva budgetramar och direktiv för år 2016 

Dnr 31.201S 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa budgetramar och direktiv för 
budget- och verksamhetsplan år 2016. 

Sammanfattning 
De preliminära budgetramarna och direktiven för 2016 överensstämmer med 
fullmäktiges långsiktiga finansiella mål (resultatrnål, investeringar mm). 
Prognosen för skatteintäkter är baserad på oförändrad skattesats, och ett 
invånarantal på 6 7S0 personer för budgetåret 2016. 

Ett budgeterat resultat om 7,0 mnkr. 
Denna resultatnivå är låg om man tar hänsyn till de investeringsbehov som 
föreligger. Dessutom påverkas resultatnivån positivt vid införandet av 
komponentavskrivningar. Förslagsvis höjs fullmäktiges budgeterade resultat 
till 3,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (ca 10,3 mnkr) plus 
effekterna av införandet av komponentavskrivningar. 

Kostnadsökning för personal beräknas till 3,0 % (i kostnaden ingår 
löneökning, löneglidning och kvalitetsökningar). För år 2016 fördelas 
kostnadsökningen på 2,S % till nämnderna samt O,S % till en centrallönepott 
som ska utfördelas till särskilda riktade insatser. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa preliminära ramar för nämnderna 2016 
enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens ram har justerats med effekterna 
av införandet av komponentavskrivningar på gator och vägar. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 62, 201S-0S-27 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 201S-0S-21 
Ekonomienheten, Budgetramar och direktiv 
Central Samverkansgrupp, Protokoll, 201S-06-03 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

KS§87 Revidering av kommunfullmäktiges styrkort 

Dm 161.2015 

Kommunstyrelsens förslag 

Sida 115 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunfullmäktiges styrkort för år 
2016. 

Sammanfattning 
Fullmäktiges presidium har utarbetat ett förslag på styrkort för fullmäktige år 
2016. Justeringar har genomförts jämfört med styrkortet för 2015. Dessutom 
är förslaget att det vid uppföljningen skall enbart, uppfyllt och uppfylldes inte, 
finnas som alternativ. 

PERSPEKTIV OCH DESS UPPFÖLJNING OCH TIDPUNKT 
ÖNSKADE LÄGE LANGSIKTIGT MAL STRATEGI STYRTAL 2015 FÖR MÄTNING 

MEDBORGARE: Nöjda Kommunens Inhämta och förstå Medborgar- Medborgar-
medborgare medborgare ska känna medborgarnas behov undersökning SCB-NII undersökning 

sig delaktiga i och ha av kommunal service. samt enkäter. vartannat år. 
inflytande över Medborgarundersökni 
beslutsprocesser och ngen genomförd 2015 
utvecklingsarbete. ska ge ett bättre 

resultat än den 
tidigare genomförda. 

MEDARBETARE: Attraktiv Medarbetarna i Alla medarbetare ska 100 % av Varje år 
arbetsplats kommunen ska ha en individuell medarbetarna ska ha 

erbjudas utvecklingsplan som en individuell 

ändamålsenliga och tas fram gemensamt utvecklingsplan. 

moderna av arbetsgivaren och 
arbetsförhållanden och den anställda för att Samtliga förvaltningar Varje år 
ges möjlighet till öka inflytande och skall årligen redovisa 

personlig utveckling. delaktighet. hur 
samverkansavtalet 
med de fackliga AT-
organisationerna 
efterlevs 

J usterandes sign Utdragsbestyrkande 

L1;) 



Karlsborgs kommun 

LANGSIKTIGT MAL 

SAMHÄLLS- Kommunen ska 
UTVECKLING: utvecklas ekologiskt, 
Långsiktigt socialt och ekonomiskt 
hållbar hållbart 
utveckling 

Positiv En positiv befolknings-
befolknings- utveckling. 
utveckling 

Invånarna i 
kommunen ska ha 
bäst hälsa i Skaraborg 
år 2020. 

EKONOMI: Minst 2 % i resultat av 
God ekonomisk skatteintäkter och 
hushållning generella statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

UPPFÖLJNING OCH 

STRATEGI STYRTAL 2015 

Vi ska arbeta för att Kartläggning av 

minska nuläget samt 

miljöpåverkande redovisning av 

utsläpp från förbättringar/positiv 

kommunens utveckling. 

produktion, 
transporter och 
energianvändning 

Vi ska utveckla Antal invånare 
kommunens kvaliteter 
som attraktiv 
boendeort. 

Ökad delaktighet och I folkhälsoplanen 
stor samverkan med angivna utmaningar. 

de ideella Indikatorer följs upp. 

föreningarna. Extra 
fokus på barn och 
ungdom. 

Helhetssyn på den Fastställt resultatmål 

kommunala ekonomin budget 2016. 
och en bättre 
budgetdisciplin. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 63, 2015-05-27 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-05-21 

Utdrags best yrkande 
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TIDPUNKT FÖR 
MÄTNING 

Varje år i 

december 
Energianvändning 
följs upp inom 
ramen för 
energieffektivisering 
(EES) 

Varje år i 
december 

Folkhälsoenkät vart 
fjärde år. 

Delårsrapport och 
årsredovisning. 
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Justernndcs sign 

Kom munstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

KS § 88 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Dm 67.201S 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderat reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden, att gälla från 20 lS-08-0 1. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen återremitterade vid sitt sammanträde 201S-03-11 det 
reviderade förslaget till reglemente för kultur- och fritidsnämnden då 
bestämmelser för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott saknades. 

Komplettering har nu skett enligt önskemål. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att kultur
och fritidsnämndens arbetsutskotts ersättare ska ha närvarorätt vid kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden, dock utan arvode. 

Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna: Bifall 
till Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Sjölunds bifall med 
tillägget att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts ersättare ska ha 
närvarorätt vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden, dock 
utan arvode, med bifall från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna, och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå i 
enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets 
förslag och att en nej-röst betyder ja till Kjell Sjölunds förslag. 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige i enlighet arbetsutskottets förslag (bil. 7). 

Reservation 
Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kjell 
Sjölund reserverar sig till förmån för Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 64, 201S-0S-27 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2015-0S-19 

Utdlllgsbcslyrkandc 
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Justerandes sign 

t./t / 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

KS § 89 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden 

Dnr160.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för 
byggnadsnämnden, att gälla från 2015-08-01. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen har gåtts igenom och 
reviderats för att bli så lika som möjligt. 

I förslaget till revidering föreslås bland annat att paragrafen om 
byggnadsnämndens administrativa organ tas bort då plan- och byggenheten 
numera tillhör kommunledningsförvaltningen. 

Ändringar har gjorts gällande inkallande av ersättare samt hur kallelser ska 
sändas ut. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
byggnadsnämndens arbetsutskotts ersättare ska ha närvarorätt vid 
byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden, dock utan arvode. 

Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna: Bifall 
till Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell Sjölunds bifall med 
tillägget att byggnadsnämndens arbetsutskotts ersättare ska ha närvarorätt vid 
byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden, dock utan arvode, med 
bifall från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna, och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets 
förslag och att en nej-röst betyder ja till Kjell Sjölunds förslag. 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige i enlighet arbetsutskottets förslag (bi1.8). 

Reservation 
Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kjell 
Sjölund reserverar sig till förmån för Kjell Sjölunds förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 65,2015-05-27 
Byggnadsnämnden, Beslut, 2015-04-23 
Administratör Sandra Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-03-11 
Byggnadsnämnden, Förslag till reglemente 

Utdragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

KS § 90 Förslag till Biblioteksplan 2015-2017 

Dm 157.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till Biblioteksplan 2015-2017, att 
gälla från 2015-08-01. 

Sammanfattning 
Enligt bibliotekslagen 7 § skall kommuner och landsting efter den 1 januari 
2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. 

Karlsborgs kommun saknar biblioteksplan. Biblioteksplanen för Karlsborgs 
kommun 2015-2017 är framtagen av Karlsborgs bibliotekschef och 
medarbetare, under överinseende av kultur- och fritidschefen. Utvärdering av 
biblioteksplan ska göras i samband med årsredovisningen. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2015-05-19 att 
godkänna förslaget till Biblioteksplan och sända den till kommunfullmäktige 
för beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 66,2015-05-27 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2015-05-19 
Kultur- och fritidsnämnden, Förslag till Biblioteksplan 
Bam- och utbildningsnämnden, Beslut, 2015-05-05 

Utdragsbcslyrkande 
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Justerandes sign 

tt-

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

KS § 91 Kultur- och fritidsnämndens redovisning av uppdrag 
gällande utsmyckning av norra rondellen 

Dnr 155.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av uppdraget. 

2. Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta ärendet till budgetberedningen 
för eventuellt genomförande och finansiering. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gett Folke Dahlbergsällskapet i uppdrag 
att ta fram en ritning på en vättemsnipa i naturlig storlek efter en förlaga ritad 
av Folke Dahlberg. 

Ritningen kommer kompletteras med förslag på materialval, placering, 
förankring, ljussättning mm. 

Då ritningen är färdig kommer erforderliga tillstånd att sökas och projektet 
förankras hos berörda enheter och förvaltningar i kommunen. 

Under hösten 2015 kommer en förenklad upphandling att göras för själva 
tillverkningen av skulpturen. 

Kultur- och fritidsnämnden kommer äska 200 tkr - 300 tkr i 
investeringsbidrag till år 2016 för konstruktion och installation av konstverket. 

Tidsplanen är att verket ska kunna vara på plats och invigas till sommaren 
2016. 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Hallberg: Bifall till punkt l och avslag till punkt 2 i arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hallbergs bifall till 
punkt 1 och avslag till punkt 2 i arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Reservation 
Stefan Hallberg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag (bi1.9) . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 67, 2015-05-27 

UldragsbcslYl'kande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

Kultur- och fritidschef Johan Tranquist, Skrivelse, 2015-05-13 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

Sida 124 

KS § 92 Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014 

Dm 70.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
direktionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2014. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 2014. 

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
föreslår kommunfullmäktige att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 68,2015-05-27 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 2014 
Revisionsberättelse för år 2014 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes ign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

KS § 93 Förslag till Renhållningstaxa 2016 

Dnr 156.2015 

Kommunstyrelsens f"örslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta fOrslaget till Renhållningstaxa 2016 för 
Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat ett förslag till renhållningstaxa 
för år 2016. 

Som ett led i samordningen med Skara kommun kommer strukturella 
förändringar av taxan att genomfOras, vilket kommer att ha viss kundpåverkan 
både i form av avgiftshöjningar och sänkningar. Miljöavgiften i flerbostadshus 
kommer att höjas för de som inte sorterar matavfall, syftet är att få fler att 
sortera. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 69,2015-05-27 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslut, 2015-05-18 
Avfallshantering Östra Skaraborg, förslag till Renhållningstaxa 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m unstyreisen 

Sammanlrädesdatum 

2015-06-09 

KS § 94 Fastställande av avgift för Tolkförmedling Väst 

Dnr 149.2015 

Kommunstyrelsens förslag 

Sida 126 

Kommunfullmäktige beslutar att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för 
kopior av allmänna handlingar i enlighet med Avgiftsförordning (1992.191). 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst behöver ett formellt beslut om avgifter för kopior av 
allmänna handlingar, för att med lagligt stöd kunna ta ut sådana avgifter. A v 
Avgiftsförordning (1992.191) framgår vilka avgifter statliga myndigheter får 
ta ut för utlämnande av handlingar. Tolkförmedling Väst kommer att tillämpa 
samma avgift. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 70, 2015-05-27 
Tolkförmedling Väst, Beslut, 2015-04-17 
Förbundschef Karin Martinsson, Tjänsteskrivelse, 2015-03 -19 
Finansdepartementet, Avgiftsförordning 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

Sida 127 

KS § 95 Årsredovisning av Stiftelsen makarna Margareta och Sören 
Mobergs minnesfond 

Dm 154.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för tiden 2014-07-24-
2014-12-31 för Stiftelsen makarna Margareta och Sören Mobergs minnesfond. 

Sammanfattning 
Den första årsredovisningen för den nystartade stiftelsen är upprättad. Då 
stiftelsen startade under 2014 är årsredovisningen upprättad for tiden 2014-07-
24-2014-12-31. 

Stiftelsen hade 2014-12-31 ett eget kapital om 958527 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 71,2015-05-27 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-05-19 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

KS § 96 A vsiktsiörklaring och medfinansieringsintyg för Leader 
Nordvästra Skaraborg 

Dm 150.2015 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun har for avsikt att 
delta i Leader Nordvästra Skaraborg under programperioden 2014-
2020 i enlighet med bifogad avsiktsforklaring. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommuns 
medfinansiering, 148572 kr, får år 2016 arbetas in i budgeten for år 
2016. 

Sammanfattning 
Den 21 april 2015 fick kom besked om att utvecklingsstrategin for Leader 
Nordvästra Skaraborg är prioriterad av Jordbruksverket. Det innebär att man 
får gå vidare och bilda ett nytt leaderområde for programperioden 2014-2020. 

En del arbetet återstår och ytterligare kompletteringar ska lämnas till 
Jordbruksverket. Bland annat ska en ny forening bildas och nytt LAG 
(styrelse) tillsättas. Fram till dess sker arbetet igenom de gamla 
leaderforeningarna. 

För att bli startklara behöver kommunerna i det nya leaderområdet lämna in 
intyg om medfinansiering for år 2016. Detta dokument kräver Jordbruksverket 
att man lämnar in tillsammans med övriga kompletteringar. 

För att säkerställa arbetet under hela programperioden behöver Karlsborgs 
kommun lämna en avsiktsforklaring om att stå bakom den lokala 
utvecklingsstrategin och att man avser medfinansiera leaderområdet under 
programperioden 2014-2020. Detta dokument behåller fåreningen for 
leaderområdet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 72,2015-05-27 
Kommunstyrelsens ordforande Peter Lindroth, tjänsteskrivelse, 2015-05-20 
Bertil Jonssson, Leader Västra Skaraborg och Rune Skogsberg, Leader Norra 
Skaraborg, Tjänsteskrivelse, 2015-05-08 
Jordbruksverket, Meddelande, 2015-04-21 
J ordbruksverket, Blanketter 
Leader, Strategi 

Utdragsbestyrkande 
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Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

KS § 97 Förslag till individuellt ägardirektiv iör AB Vaberget 

Dnr 173.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till individuellt 
ägardirektiv för AB Vaberget gällande år 2016. 

Sammanfattning 
AB Vaberget föreslår att individuella ägardirektiv för helägda bolag ingående i 
bolagskoncemen fastställs årligen. 

Individuella ägardirektiv för dotter och dotterdotterbolag fastställs av AB 
Vaberget. 

Kommunfullmäktige fastställer individuellt ägardirektiv för AB Vaberget. 

Förslaget till individuellt ägardirektiv för AB Vaberget innehåller inga 
revideringar förutom att det gäller för år 2016. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-06-02 

Utdrag. bcstyrkondc 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

KS § 98 Svar på medborgariörslag om SOK Träffs Vision 2025 

Dnr 205.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet fOr kompletterande 

beredning. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att gata-/parkenheten i samverkan med 
berörda föreningar ska lämna förslag på en helhetslösning för området. 

Sammanfattning 
SOK Träff har lämnat in ett medborgarförslag om att komplettera föreningens 
nuvarande träningsanläggning och motionsspår i Norra skogen. 

Förslaget i huvudsak: 

• En asfalterad och elljusbelagd motionsslinga på 4 km för rullskidor, 
rullstolar, inlines, cykel och löpning. Delar av spåret kan användas för 
skidåkning vintertid. 

• Ett konstsnöspår på 1-1,5 km. 

• Skidlekplats och SKI cross bana. 

• Utegym 

Hela anläggningen blir en sammanhållen tränings och tävlingsanläggning som 
kan nyttjas året om. Anläggningen ska vara handikappanpassad. 

För drift kommer anläggningen behöva en konstsnöanläggning med 
vattenledningar, pumphus, snökanoner, pistmaskin och erforderlig energi och 
vatten försörjning. I förslagsställarens vision finansieras anläggningen till 
stora delar av EU-bidrag, andra bidragsformer och sponsring. 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig tveksam till de delar av 
medborgarförslaget som gäller konstsnöanläggningen. 

Klimatförhållanden har stor betydning för snötillverkningen. Man kan inte 
bortse från att det kan uppstå bullerproblemen av alltfOr högljudda snökanoner 
och risk för att anläggningen nekas tillstånd att köras nattetid vilket minskar 
förutsättningarna för en stabil snöproduktion. 
Kultur- och fritidsnämnden anser också att det är svårt att säkra ansvaret för 
drift och underhåll då en ideell förening ska bära detta ansvar. 

Däremot tycker nämnden att förslaget att anlägga en asfalterad och 
elljusbelagd motionsslinga på 4 km för rullskidor, rullstolar, inlines, cykel och 
löpning kan möta behovet hos en bred målgrupp. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

Kultur- och fritids chef Johan Tranquist, Tjänsteskrivelse, 2015-05-19 
Kultur- och fritidsnämnden, Förslag, 2015-05-19 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Förslag, 2015-05-05 
Kultur- och fritidschef Johan Tranquist, Tjänsteskrivelse, 2015-05-19 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2014-06-24 
Owe Jansson, Medborgarförslag, 2014-05-30 

Beslutet ska sändas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Gata-/parkenheten 
Owe Jansson 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

KS § 99 Karlsborgs Sociala stiftelse 

Dnr 91.2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 132 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
i förening bemyndigas att teckna Karlsborgs Sociala stiftelses namn och firma. 

Sammanfattning 
I samband med att stiftelsen ska registreras i stiftelseregistret hos 
Länsstyrelsen framkom att det saknas formellt beslut om att teckna stiftelsens 
namn och firma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 73, 2015-05-27 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-05-19 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomi enheten 

Utdragsbestyrkande 
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Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-06-09 

KS § 100 Karlsborgs Skolstiftelse 

Dm 92.2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 133 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordforande och kommunchef 
i forening bemyndigas att teckna Karlsborgs Skolstiftelses namn och firma. 

Sammanfattning 
I samband med att stiftelsen ska registreras i stiftelseregistret hos 
Länsstyrelsen framkom att det saknas formellt beslut om att teckna stiftelsens 
namn och firma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 74,2015-05-27 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-05-19 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 134 

Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 
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2015-06-09 

KS § 101 Sommarlovsentreprenörer 2015 

Dnr 170.2015 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun, utöver tidigare 
anslagna medel, avsätter ytterligare maximalt 12 000 kr för 
genomförande av sommarlovsentreprenörer 2015. 

2. Kommunstyrelsens beslutar att medel anslås ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2015. 

Sammanfattning 
Sommarlovsentreprenörer är en satsning för att få fler ungdomar att prova hur 
det är att driva ett företag. Avsikten är att man under sommarlovet startar 
någon typ av verksamhet som drivs i företagsform. Det är ett lärande projekt 
där ungdomarna får praktiskt stöd genom KUB och Nyföretagarcentrum. 

Kommunstyrelsen har i budgeten för år 2015 anslagit 75 000 kr för årets 
genomförande av projekt Sommarlovs entreprenörer. Den summan baseras på 
åtta deltagande ungdomar. I år är det 14 ungdomar som har anmält intresse av 
att vara med, vilket är glädjande. Den största delen av projektets budget 
avsätts för olika gemensamma aktiviteter och det påverkas inte av om det är 
fler deltagare. 

Utöver de gemensamma kostnaderna finns också en kostnad per person som 
deltar. För år 2015 är den kostnaden cirka 2000 kronor. Antalet deltagare är i 
nuläget 14 stycken men den siffran kan komma att ändras. 14 deltagare 
innebär att det är sex deltagare fler än budgeterat. Kommunstyrelsen föreslås 
täcka den merkostnaden med maximalt 12 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Förslag, § 75,2015-05-27 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Skrivelse, 2015-05-26 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs Utveckling AB 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KS § 102 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

Sida 135 

• Ärenden vid Skaraborgs kommunalförbunds styrelsemöte 2015-06-12. 

• Möte om eventuella trafikförändringar. 

• Samordning av energi- och klimatrådgivning. 

• Ansökan om social hållbarhet för barn och ungdomar i Karlsborgs 
kommun. 

• Handlingsplan om samarbete om våldsbejakande extremism i 
Skaraborg. 

• Överenskommelse med Arbetsförmedlingen. 

KommunchefThomas Johansson informerar om aktuella personalfrågor. 

Catarina Davidsson (C) informerar om förändringar inom 
ko IIektivtrafikkontoret. 

Kjell Sjölund (C) informerar om: 

• Förenklad åtgärdsvalsstudie avseende genomfart Karlsborg. 

• Förlorade semesterdagar för politiker i Karlsborgs kommun som 
arbetar i annan kommun. 

Elisabeth Andersson och Andreas Karlsson från KP A informerar om 
pensionsskulden. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

KS § 103 Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamötena. 

Utdragsb~'Slyrkandc 
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Karlsborgs kommun 

KS § 104 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-06-09 

Inkomna meddelanden delges ledamötena. 

Sida 137 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2015-06-09 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 88 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Maria Gustavsson (S) 

Gun Svahn (S) X 

Bo Waller (M) X 

Susanne Böttiger (M) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Catarina Davidsson (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders Ståhl (FP) X 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) X 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Stig Carlsson (S) 

Torbjörn Colling (M) 

Anders Lundgren (C) 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (FP) 

Stefan Hallberg (SD) X 

Summa ordinarie och ersättare 6 5 

U:lKANSLIILedamöter 201 1-2014/voteringks201 1-2014 

Bilaga 7 

Avstår 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2015-06-09 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 89 

Röstande 
Ledamöter Ja Ne.i 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Maria Gustavsson (S) 

Gun Svahn (S) X 

Bo Wall er (M) X 

Susanne Böttiger (M) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Catarina Davidsson (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders Ståhl (FP) X 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) X 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Stig Carlsson (S) 

Torbjörn Colling (M) 

Anders Lundgren (C) 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (FP) 

Stefan Hallberg (SD) X 

Summa ordinarie och ersättare 6 5 

U:/KANSLIILedamöter 201 1-2014/voteringks201 1-2014 

Bilaga 8 

Avstår 



Bilaga 9 KS § 91 2015-06-09 

Reservation från Sverigedemokratema vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2016·06·09. § 91. Kultur· och fritidsnämndens redovisning 
av uppdrag gällande utsmyckning av norra rondellen. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot punkt 2 i arbetsutskottets förslag till beslut, av två 
skäl: 

• Ett genomförande av förslaget ger märkliga signaler till pensionärerna i kommunen, 
då man tidigare sagt nej till ett årligt bidrag på 10 tkr till pensionärsorganisationerna . 

• Kommunen har stora och tunga investeringar framför sig. Dess kommer att kräva 
hårda prioriteringar. Att i den situationen lägga 300 tkr på ett konstverk till en 
rondellutsmyckning är enligt Sverigedemokraterna inte rätt prioritering. 

Stefan Hallberg 

Sverigedemokraterna Karlsborg 


