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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sam m anlrädesdalum 
2015-09-09 

KS § 106 Förslag till revidering av Arbetsordning fOr 
kommunfullmäktige 

Dnr 225.2015 

Kommunstyrelsens fOrslag 

Sida 142 

Kommunfullmäktige antar den reviderade Arbetsordningen för Karlsborgs 
kommunfullmäktige att gälla från och med 2015-11-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat ett förslag till revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Uppdateringar och ändringar har gjorts i texterna för att anpassa språket till en 
mer lättläst svenska. En innehållsförteckning har också tillkommit. 

Framtaget förslag har varit på remiss till de i kommunfullmäktige 
representerade partierna. 

Förslag på sammanträdet 
Ingvar Kärrsmyr (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med förändringen 
att ej tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige ska ha yttranderätt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

S-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med bifall från S-gruppen mot 
Ingvar Kärrsmyrs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige 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 Ingvar Kärrsmyrs förslag. 

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag (bil. l O). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 85, 2015-08-25 
Kommunfullmäktiges presidium, Skrivelse, 2015-06-10 
Kommunfullmäktiges presidium, Förslag till arbetsordning 
Vänsterpartiet, Remissvar, 2015-04-08 
Socialdemokraterna, Remissvar 
Centerpartiet, Remissvar, 2015-04-16 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

Kommunfullmäktiges presidium, Minnesanteckningar, 2015-06-03 
Kommunfullmäktiges presidium, Minnesanteckningar, 2015-06-10 

I U ,,,,,,,b,,,,,",,d' 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 144 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2015-09-09 

KS § 107 Årsredovisning kommunala bolag år 2014 

Dnr 179.2015 

Kommunstyrelsens :forslag 
1. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 

revisionsberättelser för år 2014 för AB Vaberget. 

2. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2014 för AB Karlsborgsbostäder. 

3. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2014 för Karlsborgs Energi AB. 

4. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2014 för Karlsborgs Värme AB. 

5. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2014 för Karlsborgs Energi Försäljning AB. 

6. Kommunfullmäktige tar del av upprättade årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2014 för Karlsborgs Turism AB. 

Sammanfattning 
AB Vaberget, AB Karlsborgsbostäder, Karlsborgs Energi AB, Karlsborgs 
Värme AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB och Karlsborgs Turism AB har 
till kommunfullmäktige överlämnat sina årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2014. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 86,2015-08-25 
Årsredovisningar bolagen 

Uldrngsbl:slyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-09-09 

KS § 108 Förslag till Policy för fordringsbevakning 

Dnr 226.2015 

Kommunstyrelsens förslag 

Sida 145 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning, att 
gälla från 2015-11-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Policy för fordringsbevakning 
antagen 2006-09-25 samtidigt upphävs. 

Sammanfattning 
Tidigare policy för fodringsbevakning har anpassats till den nu 
gällande delegationsordningen antagen 2015-03-11 KS § 43. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 87,2015-08-25 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-08-18 
Ekonomichef Anders Johansson, Förslag till förändringar 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 146 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

KS § 109 Förslag till revidering av Reglemente för kommunala 
pensionärsrådet 

Dm 283.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet att gälla från 2015-11-01. 

Sammanfattning 
Gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR, är antaget av 
kommunfullmäktige 2002-09-23 och i behov av översyn. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-09-30 kommunchefThomas 
Johansson i uppdrag att genomföra en översyn av KPR:s reglemente. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1014-12-02 att skicka 
kommunchefens förslag till reviderat reglemente på remiss till socialnämnden 
och KPR. KPR har 2015-04-27 behandlat remissen och lämnat ett förslag till 
ett reviderat reglemente. Socialnämnden har i beslut 2015-06-03 ställt sig 
bakom KPR:s yttrande och förslag till reviderat reglemente. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 88, 2015-08-25 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-07-23 
KommunchefThomas Johansson, Förslag till reglemente 
KPR, Remissvar, 2015-01-26 
Socialnämnden, Remissvar, 2015-06-03 
KPR, Beslut, 2015-04-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2014-12-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2014-09-30 
KPR, Verksamhetsplan 2015 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom munstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

KS § 110 Nya medlemmar i Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dm 227.2015 

Kommunstyrelsens f6rslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med förslag 

Sida 147 

från förbundsdirektionen för Avfallshantering Östra Skaraborg, att 
Mariestads och Gullspångs kommuner inträder i kommunalförbundet 
från 2016-01-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar anta bifogat förslag till ny 
förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

3. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Mariestads och Gullspångs 
kommuner erlägger kapitaltillskott i enlighet med 
kommunalförbundets egna kapital, med egen folkmängd samt övriga 
medlemskommuners folkmängd per 2015-12-31 som grund. 

4. Besluten enligt punkt 1-3 gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige i Mariestad, Gullspång och övriga nuvarande 
medlemskommuner antar förslaget till ny förbundsordning. 

Sammanfattning 
Representanter för Avfallsnämnden i Mariestad och Gullspång har 
tillsammans med AÖS undersökt förutsättningarna för dessa kommuners 
medlemskap i Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Målet med utökningen av kommunalförbundet är att säkerställa en god 
utveckling kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning. 

Undersökningen visar att det finns goda möjligheter för att Mariestads och 
Gullspångs medlemskap ska bli framgångsrikt för alla parter. Kommunal 
samverkan förbättrar möjligheterna att behålla och utveckla en god service 
mot medborgarna. Genom en större organisation kan stordriftsfördelar 
utnyttjas, investeringar samordnas och kompetens utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 89, 2015-08-25 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll, 2015-06-18 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Skrivelse, 2015-05-11 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Förslag till förbundsordning 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 148 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

KS § 111 Förslag till reviderad Förbundsordning rör Skaraborgs 
kommunaliörbund 

Dm 228.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till reviderad 
Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund. 

Sammanfattning 
Nuvarande förbundsordning upprättades och antogs med anledning av 
bildandet av Skaraborgs kommunalförbund år 2007. 

I samband med översynen av den politiska organisationen för Skaraborgs 
kommunalförbund har behov av revidering av förbundsordningen 
framkommit. 

De ändringar som föreslås har framkommit under utredningsarbetet, liksom 
förändringar i lagstiftning och praxis, samt tydliggörande av förbundets 
ställning och relationer till medlemskommunema. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 90,2015-08-25 
Skaraborgs kommunalförbund, Protokoll, 2015-01-15 
Skaraborgs kommunalförbund, Förbundsordning, 2015-01-15 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 149 

Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanlrädesdalum 
2015-09-09 

KS § 112 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Dm 229.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
l. Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till Taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla från 2016-0 l-O l. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten till 
Miljönämnden östra Skaraborg att höja taxans avgifter enligt taxans § 
4. Enligt denna paragraf får miljönämnden för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och 
grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de 12 månaders 
förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom 
privata sektorn, räknat fram till mars månad före avgiftsåret. Basmånad 
för indexuppräkningen är mars 2011. 

Sammanfattning 
Den föreslagna taxan utgår från ett förslag från Sveriges Kommuner och 
Landsting. De flesta verksamheter kommer att få samma taxa som tidigare. 

Avsikten med miljöbalkstaxan är att ge Miljösamverkan östra Skaraborg bättre 
förutsättningar att få tillgång till de resurser som krävs för att nå och hålla en 
hög kvalitet på miljö- och hälso skyddstillsynen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 91,2015-08-25 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Protokoll, 2015-06-16 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 150 

Ju~terandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

KS § 113 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen 

Dm 230.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till Taxa för offentlig 

kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, att gälla från 2016-
01-0l. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten till 
Miljönämnden östra Skaraborg att höja taxans avgifter enligt taxans § 
4. Enligt denna paragraf får miljönämnden för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och 
grundfaktorn med en procentsats som motsvarar de 12 månaders 
förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för tjänstemän inom 
privata sektorn, räknat fram till mars månad före avgiftsåret. Basmånad 
för indexuppräkningen är mars 2011. 

Sammanfattning 
Den föreslagna taxan utgår från ett förslag från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Erfarenheter visar att modellen för justeringar av årlig kontrolltid slår fel. Det 
blir för få timmar kvar för att genomföra en meningsfull kontroll. 

Den föreslagna erfarenhetsmodulen skapar förutsättningar för en effektiv och 
ändamålsenlig kontroll och justeringsmöjlighet av den årliga kontrolltiden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 92,2015-08-25 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Protokoll, 2015-06-16 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Taxa 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 151 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 

2015-09-09 

KS § 114 Delårsrapport juni 2015 

Dm 301.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar fastställa Delårsrapport juni 2015. 

2. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt nämnder som prognostiserar 
underskott att vidareutveckla och verkställa åtgärdsplaner för att 
komma tillrätta med budgetavvikelserna. 

Sammanfattning 
För kommunen visar prognosen ett positivt resultat om 6,9 mnkr för helåret, 
vilket motsvarar drygt 2,1 procent av skatter och generella statsbidrag. 
Resultatprognosen är drygt 0,2 mnkr bättre än budgeterande 6,7 mnkr. Noteras 
ska då att en obudgeterad återbetalning från AFA-försäkring om +3,0 mnkr 
ingår i prognosen. 

Verksamheterna redovisar totalt en negativ prognos på -0,6 mnkr. Vilket dock 
vägs upp av ett förväntat plus på finansförvaltningen om +0,9 mnkr. 

Utfallsprognosen för kommunens styrkort talar för att de flesta styrtalen år 
2015 kommer att uppnås. Inom några områden är bedömningen att styrtalen 
inte kommer att uppnås. 

De kommunala bolagen visar totalt en årsprognos på 3,3 mnkr vilket är i nivå 
med delårsprognosen 2014. 

Totalt för kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) 
innebär detta en prognos för årets resultat på 10,3 mnkr. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-02 
Ekonomienheten, Delårsrapport januari-juni 2015 

Utdrags best yrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l S.XI 'Z 

&+i E 

J u lerdndes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

KS § 115 Upphandling av digitala infarts skyltar 

Dnr 132.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta anbudet från Ledventure AB. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Kommunchefen har i samverkan med Skövde kommuns upphandlingsenhet 
tagit in anbud på två stycken digitala infarts skyltar för montering vid norra och 
södra infarten till Karlsborg. 

Vid norra och södra infarterna till centralorten står i dagsläget infartsskyltar 
som är helt analoga. Det innebär att uppdatering av information sker genom att 
textremsor skrivs ut och fästs på respektive tavla. Hanteringen är inte 
resurseffektiv då den kräver förhållandevis mycket tid både för produktion och 
montering. Den är heller inte tidsenlig utan signalerar snarare att kommunen 
befinner sig steget efter i teknik- och kommunikationsutveckling. 

Att byta ut befintliga analoga skyltar mot digitala har med andra ord många 
fördelar, bland annat följande: 

• Effektivare informationshantering 

• Tidsenlig kommunikation av evenemang och andra aktiviteter 

• Bättre möjlighet att anpassa budskap och grafiskt uttryck över tid. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 93,2015-08-25 
Underlaget delas på sammanträdet 

Beslutet ska sändas till 
Ledventure AB 
Upphandlingsenheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sam manträdesdatum 
2015-09-09 

Sida 153 

KS § 116 Förslag till Regler och riktlinjer för digitala infartsskyltar i 
Karlsborgs kommun 

Dm 231.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta Regler och riktlinjer för digitala infartsskyltar 
i Karlsborgs kommun, att gälla från 2015-10-01. 

Sammanfattning 
A v reglerna framgår att skyltarna ska användas till samhällsinformation eller 
utåtriktade budskap som positivt marknadsför Karlsborg. När behov finns kan 
skyltarna användas för krisinformation. Skyltarna är ett komplement till övriga 
informationskanaler som kommunen förfogar över. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 94, 2015-08-25 
Kommunikationsstrateg Karin Stattin, Förslag 

Beslutet ska sändas till 
Kommunikationsstrateg Karin Stattin 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

Sida 154 

KS § 117 Budget och verksamhetsplan iör kommunstyrelsen år 2016 

Dnr 31.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget och 
verksamhetsplan inklusive styrkort och blankettunderlag för kommunstyrelsen 
år 2016 och överlämnar ärendet till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Budgetunderlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och 
beslutade verksamhetsförändringar. Budgeten är justerad med effekterna vid 
införandet av komponentavskrivningar för gata/park och va-enheterna. 

I materialet ingår en grundbudget som uppvisar ett överskott om 230 tkr. 
Dessa medel förslås finansiera ett dokumentmallsystem och ett 
kvalitetsledningssystem, båda för hela kommunen. Budgetförslaget bygger på 
att föreslagna investeringsmedel om 10 584 tkr godkänns. 

Utöver budgetförslaget finns även äskanden om tillägg till driftbudgeten om 
926 tkr och tillägg till investeringsbudgeten om 6 600 tkr. 

Förslaget innehåller budget och verksamhetsplan för år 2016 inklusive styrkort 
vilket är utformat efter kommunfullmäktiges direktiv. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
S-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Notering 
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 95,2015-08-25 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-08-20 
Ekonomienheten, Budget och verksamhetsplan 2016 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 155 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

KS § 118 Kommunstyrelsens budgetuppföljning juni 2015 

Dnr 301.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgetuppfoljning fOr 
kommunstyrelsen juni 2015. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt en helårsprognos for kommunstyrelsens 
verksamhet. Prognosen bygger på utfall for juni månad och medföljer som 
bilaga till delårsrapporten. Prognosen fOr helåret är positiv 2 896 tkr. Främst är 
det lägre energikostnader och införandet av komponentavskrivningar som har 
bidragit till det goda resultatet. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 96,2015-08-25 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-08-20 
Ekonomienheten, Budgetuppfoljning 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 

2015-09-09 

KS § 119 Kommunstyrelsens delårsrapport juni 2015 

Dnr 301.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till delårsrapport för 
kommunstyrelsens verksamheter år 2015. 

Sammanfattning 

Sida 156 

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till delårsrapport 
gällande kommunstyrelsens verksamheter. Text och styrkort är utformat i 
enligt med gällande direktiv. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 97,2015-08-25 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-08-20 
Ekonomienheten, Delårsrapport 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomi enheten 



" 

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-09-09 

KS § 120 Förslag till tidplan för samm anträdes d agar år 2016 

Dm 224.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar för år 2016 enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 157 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 
för år 2016 enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) har upprättat ett förslag till 
sammanträdesdagar för år 2016 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens Datum 
sammanträdesdagar år 2016 
Tisdag 26/1 
Tisdag 16/2 
Tisdag 15/3 
Tisdag 12/4 
Tisdag 17/5 
Tisdag 14/6 
Tisdag 23/8 
Tisdag 13/9 
Tisdag 18/10 
Tisdag 15/11 
Tisdag 13/12 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 98, 2015-08-25 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tidplan, 2015-08-20 

l Utdm",b~'yrl,,"d, 

Tid 

09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 
09:00 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

KS § 121 Ansökan om medel till vinterbelysning i Karlsborg 

Dnr 210.2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 158 

1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett bidrag på 30 tkr till Karlsborgs 
Handel för inköp av kompletterande julbelysning. 

2. Kostnaden för bidraget (30 tkr) tas ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2015. 

Sammanfattning 
Karlsborgs Handel avser att köpa in kompletterande julbelysning till en 
kostnad av 120 tkr exklusive moms. För att kunna finansiera inköpet söker 
Karlsborgs Handel bidrag från Karlsborgs kommun och näringslivet i 
kommunen. Karlsborgs kommun föreslås bidra med 30 tkr. 

Den offererade skyltbelysningen är av så kallad LED-typ och därmed både 
mer driftsäker och miljövänlig än traditionell belysning. Uppsättning, 
nedtagning, underhåll och förvaring av belysningen kommer att ske i 
samarbete mellan Karlsborgs Energi AB och Karlsborgs Utveckling AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 99,2015-08-25 
Karlsborgs Handel, Ansökan, 2015-06-30 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs Handel 
Karlsborgs Utveckling AB 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 159 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 

2015-09-09 

KS § 122 Angående Rapport 121 från Vätternvårdsförbundet om 
uppföljning av vattenvårdsplan för Vättern samt revidering 
för 2020 

Dnr 241.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Mi1jönämnden Östra 
Skaraborgs yttrande som Karlsborgs kommuns remissvar på rapport 121 från 
Vätternvårdsförbundet. 

Sammanfattning 
Vätternvårdsförbundet har tagit fram ett förslag till uppföljning och revidering 
för 2020 av vattenvårdsplanen för Vättern. Underlag för indikationer redovisas 
och bedöms i förhållande till uppsatta delrnål. Även en bedömning av prognos 
för slutåret 2020 görs med hjälp av trenden för måluppfyllelsen. Syftet med 
remissen är att ge en bild av både miljötillstånd och nyttjande av Vättern och 
vattenvårdsplanen är avsedd att utgöra underlag för en gemensam lägesbild av 
Vätterns tillstånd. 

Mi1jönämnden Östra Skaraborg har utarbetat ett remissvar. Karlsborgs 
kommun föreslås ställa sig bakom mi1jönämndens yttrande såsom sitt eget. 

Beslutsunderlag 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-01 
VA-Chef Mikael Jonsson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-01 
Mi1jösamverkan Östra Skaraborg, Förslag till beslut, 2015-08-18 
Vätternvårdsförbundet, Remiss 

Beslutet ska sändas till 
VA-Chef Mikael Jonsson 
Mi1jösamverkan Östra Skaraborg 
Vätternvårdsförbundet 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KS § 123 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m unstyreisen 

Sam manträdesdatum 
2015-09-09 

Sida 160 

Förbundsdirektör Rickard Johansson från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
infonnerar om verksamheten. 

Kjell Sjölund (C) infonnerar om: 

• Aktuella ärenden inom Skaraborgs kommunalfcirbund. 

• Aktuella personalfrågor. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

lusterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-09-09 

KS § 124 Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamötena. 

Utdragsb~ lyrkande 

Sida 161 



Karlsborgs kommun 

KS § 125 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-09-09 

Inkomna meddelanden delges ledamötena. 

Sida 162 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde den 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 106 

Röstande 
Ledamöter Ja 
Peter Lindroth (S) 

Anna Bruzell (S) X 

Maria Gustavsson (S) 

Gun Svahn (S) X 

Bo Waller (M) 

Susanne Böttiger (M) 

Kjell Sjölund (C) 

Catarina Davidsson (C) 

Ingvar Kärrsmyr (KD) 

Anders Ståhl (FP) 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) X 

Jan Dahlqvist (S) X 

Elise-Marie Samuelsson (S) X 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Stig Carlsson (S) 

Torbjörn Colling (M) X 

Anders Lundgren (C) 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (FP) 

Stefan Hallberg (SO) 

Summa ordinarie och ersättare 6 

U :/KANS LIILedamöter 2011-20 14/voteringks20 11-20 14 

Bilaga 10 

Ne.i Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

5 


