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Karlsborgs kommun SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-10-14 

KS § 126 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 165 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

KS § 127 InfOrande av öppna nämndsammanträden 

Dnr 262.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige medger att de nämnder och styrelser som så 

önskar får besluta om att deras sammanträden ska vara offentliga. 

2. Vid beslut om offentliga sammanträden ska nämnden/styrelsen även 
meddela vilka regler som ska gälla. 

3. Kommunfullmäktige medger att de nämnder och styrelser som så 
önskar får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom 
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta 
i överläggningarna men inte i besluten. 

Sammanfattning 
Kommunallagen ger kommunfullmäktige möjlighet att medge nämnderna att 
besluta om offentliga sammanträden. (KL 6 kap 19 a §). Det finns dock en del 
förhållanden som innebär att ett sammanträde, eller del av sammanträdet, skall 
hållas inom stängda dörrar. Detta regleras i samma paragraf i kommunallagen. 
A v paragrafen framgår också att den som har lämnat ett medborgarförslag kan 
ges rätt att delta i överläggningarna när nämnden behandlar ärendet. Man får 
dock aldrig delta i besluten. 

Syftet med öppna sammanträden är att nå en större öppenhet och hitta nya 
former för utveckling av den lokala demokratin. 
Därför föreslås nu att kommunfullmäktige ska medge styrelsen och samtliga 
nämnder att besluta om att deras sammanträden ska vara offentliga. 
Förhoppningsvis leder detta till att allmänheten tar den möjlighet att närvara 
som ges och därmed på nära håll få uppleva hur olika ärenden hanteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 103,2015-09-28 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2015-09-21 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 167 

J usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

KS § 128 Förslag till Kostprogram för Karlsborgs kommun 

Dm 130.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat Kostprogram att gälla för 
perioden 20160101 - 20181231. 

Sammanfattning 
En grupp bestående av företrädare för kostenheten, socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen samt folkhälsoplaneraren har tagit fram ett 
förslag till reviderat kostprogram. Programmet har efter beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29 remitterats till kommunens 
nämnder, folkhälsorådet, rådet för funktionshinderfrågor, kommunala 
pensionärsrådet, de i kommunfullmäktige representerade partierna, elevråd 
och föräldraföreningar på de kommunala förskolorna, Carl Johanskolan, 
Mölltorpskolan och Strandskolan. Förslaget till reviderat kostprogram har 
därefter bearbetats ytterligare med utgångspunkt i inkomna remissvar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 104,2015-09-28 
Ingegerd Eklund, Tjänsteskrivelse, 2015-09-17 
Reviderat Kostprogram 
Remissammanställning 

Utdragsbestyrkande 
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J usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-10-14 

KS § 129 Svar på motion angående livsmedelsupphandling 

Dnr 30.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med förtydligandet 
att målsättningen avseende andelen livsmedel med så låg 
miljöbelastning som möjligt ska uppgå till 40 % gäller på lång sikt. 
Fram till och med år 2018 är målet att andelen livsmedel med så låg 
miljöpåverkan som möjligt ska uppgå till minst 25 %. 

Sammanfattning 
Kjell Sjölund (C) yrkar i motion till kommunfullmäktige 2015-01-19 att det i 
samband med upphandling av livsmedel ska ställas krav på att produktionen 
skett i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning och att andelen livsmedel 
med så låg miljöbelastning ska öka till minst 40 %. 

Vid upphandling av kött ställs redan idag krav på att produktion ska ske i på 
ett sätt som motsvarar reglerna i svensk djurskyddslagstiftning. Kommunens 
ambition beträffande andelen livsmedel med så låg miljöpåverkan preciseras i 
kostprogrammet. Målet är att nå minst 25 % vid utgången av år 2018. 
Motionen föreslås bifallas med förtydligandet att målsättningen avseende 
andelen livsmedel med så låg miljöbelastning som möjligt ska uppgå till 40 % 
gäller på lång sikt. 

Förslag på sammanträdet 
Anders Ståhl (FP) och Conny Winrot (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 105, 2015-09-28 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-21 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2015-02-23 
Kjell Sjölund, Motion, 2015-01-19 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 169 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-10-14 

KS § 130 Ansvar för mottagande av nyanlända invandrare och 
integrationssamordning 

Dm 263.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att huvudansvaret fOr kommunens 

mottagande av nyanlända invandrare flyttas från socialnämnden till 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en tjänst som integrations
samordnare med placering inom kommunledningsförvaltningen. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna frågan om 
finansiering av tjänsten som integrationssamordnaren och hanteringen 
av statliga bidrag/ersättningar för flyktingmottagande till 
budgetberedningen för beredning. 

Sammanfattning 
Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsen ordförande utarbetat 
förslag på ändring avansvarsförhållandet gällande nyanlända invandrare, 
hantering av statliga bidrag och ersättningar samt integrationssamordning. 

Socialnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-02-25 huvud
ansvaret för kommunens mottagande av nyanlända invandrare. Detta ansvar 
fOreslås flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. I samband med att 
ansvaret flyttas bör även hanteringen av de bidrag och ersättningar som 
kommunen erhåller från staten mottagandet av invandrare samt tjänsten son 
integrationssamordnare flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen. De 
närmare förutsättningarna för hanteringen av bidragen/ersättningarna och 
finansieringen av tjänsten som integrationssamordnaren bör beredas av 
budgetberedningen. 

KommunchefThomas Johansson och Kjell Sjölund (C) informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 107, 2015-09-28 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-21 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2014-02-25 

Utdragsbestyrkande 
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1usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-10-14 

KS § 131 Särskild medlemsinsats Kommuninvest 

Dnr 176.2015 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige beslutar att erlägga särskild medlemsinsats till 
Kommuninvests ekonomiska förening upp till högsta nivån 900 kronor per 
invånare (4 060 tkr). 

Sammanfattning 
Nya lagkrav som växt fram efter senaste finanskrisen medför minimikrav på 
större kapital (bruttosolidetskrav) för banker, kreditmarknadsbolag och 
värdepappersbolag. Kommuninvest, där kommunen är medlem, är därigenom i 
behov av att stärka sitt kapital och har tagit fram en plan för detta. Planen 
syftar till att minimikravet på ett större kapital ska vara uppnått senast 2018 då 
kravet på viss lägsta brutto soliditet träder i kraft. 

Kommuninvest fastställde 2015-04-16 nya stadgar med möjlighet för 
medlemmar att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer 
av medlemskapet. Insatsen beräknas som kronor per invånare. Extra 
medlemsinsatser kan ske till olika nivåer, minirni, 50 %, 75 %, och högsta 
nivå. En högre medlemsinsats leder till högre återbäring och ränta på 
insatskapital. För Karlsborgs kommun krävs det en extra insats om 4060 tkr 
för att komma upp högsta nivån, 900 kronor per invånare. 

Ränta på insatskapitalet bestäms i efterhand på föreningsstämman. Ränta på 
insatt kapital år 2014 fastställdes till 2,5 %. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 110, 2015-09-28 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-15 
Kommuninvest, Förfrågan, 2015-05-21 

Utdragsbestyrkande 
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J lIstcrundes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-10-14 

KS § 132 Förslag till samhällsbyggnadsförvaltning 

Dnr 124.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att bilda en samhällsbyggnadsförvaltning i 
enlighet med upprättat förslag att gälla från och med 2015-12-01. 

Sammanfattning 
Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram 
ett förslag till bildande aven samhällsbyggnadsförvaltning. Förslaget innebär 
att befintlig kommunledningsförvaltningen delas i två förvaltningar. Den nya 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås bestå av de tekniska enheterna 
(fastighetsenheten, gata/parkenheten, VA-enheten och kostenheten) och plan
och byggenheten samt ha ansvar för vissa övergripande mark- och 
miljöstrategiska frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 45 
anställda och förfoga över en budget som år 2015 uppgår till 14 miljoner 
kronor. Förvaltningen föreslås ledas aven samhällsbyggnadschef. Tjänsten 
som samhällsbyggnadschef är ny och kostnaden för tjänsten beräknas uppgå 
till l 025 000 kr för år2016. 

Förslag på sammanträdet 
Centerpartiet och Folkpartiet: Avslag till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Centerpartiets och Folkpartiets 
förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Omröstnings begärs. 

Mötet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets förslag och en 
nej-röst betyder ja till Centerpartiets och Folkpartiets förslag. 

Med sex ja-röster mot fyra nej-röster konstaterar ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag (bi1.ll). 

Notering 
Centerpartiet och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 106,2015-09-28 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-09-08 
KommunchefThomas Johansson, Organisationsförslag, 2015-09-07 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

KS § 133 Förslag till alternativ pensionslösning 

Dnr 264.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till alternativ 
pensionslösning. 

Sammanfattning 
I syfte att stärka Karlsborgs kommuns möjlighet att rekrytera och behålla 
chefer i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder kommunen i enlighet 
med bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 108, 2015-09-28 
Anna Nisses, Tjänsteskrivelse, 2015-09-14 

Beslutet ska sändas till 
Personalenheten 

Uldrugsbes!yrkandt: 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 173 

Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 
2015-10-14 

KS § 134 Förslag till erbjudande om löneväxling 

Dnr 265.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda tillsvidareanställda möjlighet att växla 
löneförmån till pensionsförsäkring. 

Sammanfattning 
I syfte att stärka Karlsborgs kommuns möjlighet att rekrytera och behålla 
kompetenta medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder 
kommunen möjligheten tilllöneväxling till pensionsförsäkring. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 109,2015-09-28 
Anna Nisses, Tjänsteskrivelse, 2015-09-14 

Beslutet ska sändas till 
P ersonal enheten 

Uldrngsbeslyrkalldc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-10-14 

KS § 135 Val av ledamot och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 

Dnr 303.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse nedanstående två personer som ledamot och 
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet: 

Ordinarie 
Bo Wall er 
Södra Torget 1 B 
546 30 KARLSBORG 

Ersättare 
Anders Ståhl 
Smultronstigen 11 
546 33 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Bo Waller 
Anders Ståhl 
Kommunala Pensionärsrådet 
Socialnämnden 

(M) 

(FP) 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 175 

Justerandes sign 

KS § 136 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-10-14 

RäddningschefHans Ingbert infonnerar om Risk- och sårbarhetsanalys för 
Karlsborgs kommun. 

Thord Nordstedt infonnerar om fiberutbyggnad. 

Leif Spetz, ordförande i Ex Corde, infonnerar om samarbete för flyktinghjälp. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) infonnerar om 
Strukturbild Skaraborg. 

Anders Lundgren (C) infonnerar om: 

• Leader Vättern 

• Senaste Skjutfåltsrådet 
• Aktuellt Flottiljområdet 

Utdrngsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun 

KS § 137 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 
2015-10-14 

Inkomna meddelanden delges ledamötena. 

Justerandes sign 

Sida 176 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde den 2015-10-14 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 132 

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) 

Ingvar Kärrsmyr (KD) 

Anders Ståhl (FP) X 

Conny Winroth (SD) X 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) X 

Jan Dahlqvist (S) 

Elise-Marie Samuelsson (S) 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Stig Carlsson (S) 

Torbjörn Colling (M) 

Anders Lundgren (C) X 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (FP) 

Stefan Hallberg (SD) 

Summa ordinarie och ersättare 6 4 

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

Bilaga 11 

Avstår 


