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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justcl1lndes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-11-11 

KS § 138 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 179 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 180 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-11-11 

KS § 139 Budget och verksamhetsplan för år 2016 

Dnr 31.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till 
budget och verksamhetsplan år 2016 med följande förtydliganden: 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att sätta om ett lån på 
12000 tkr vilket förfaller under 2016. 

• Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill 
säga öka kommunen skulder under 2016 med maximalt 30000 tkr. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Budgetunderlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och 
beslutade verksamhetsförändringar. 

Budget och verksamhetsplanen för 2016 innehåller oförändrad skattesats. 
Investeringsbudgeten uppgår till 15 mnkr. En särskild lönepott om l, l mnkr 
läggs under kommunstyrelsens förfogandeanslag. Budgeterat resultat är 7,0 
mnkr. 

Totalt kommunbidrag till nämnder och styrelser uppgår till 329,7 mnkr, en 
ökning jämfört med år 2015 med 1,9 %. Kommunfullmäktiges styrkort är 
reviderat enligt tidigare beslut. 

Tfkommunchef Anders Johansson och ekonom Dijana Mesevic informerar i 
ärendet. 

Notering 
Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar 
inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 120,2015-10-28 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-10-30 
Central Samverkansgrupp, Protokoll, 2015-11-06 
Budgetberedningen, Protokoll 
Budget och verksamhetsplan 2016 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 181 

Juslerandes sigl1 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-11-11 

KS § 140 Skattesats rör år 2016 

Dnr 31.2015 

Kommunstyrelsens f"örslag 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2016 till 21,32. 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har upprättat ett förslag till budget år 2016 för Karlsborgs 
kommun. I avsnittet som handlar om finansiering föreslås att skattesatsen ska 
vara oförändrad, 21, 32 öre per skattekrona, det vill säga 21,32 % av den 
beskattningsbara inkomsten. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C) och Conny Winrot (SD) bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 121,2015-10-28 
Budgetberedningen, Protokoll 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 182 

1usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2015-11-11 

KS § 141 Renhållningsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dm 291.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att för Karlsborgs kommuns del fastställa 
nuvarande renhållningsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla de 
föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en 
avfallsplan. Den nuvarande renhållningsordningen fastställdes av direktionen 
2008-06-10 och omfattar medlemskommunerna. Renhållningsordningen för 
Skara beslutades av Skara kommunfullmäktige 2013-09-30 och är därmed 
gällande. 

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från 2013-12-12 fastställt att ett 
kommunalförbunds beslut om taxor saknar grundlagsstöd. Som en konsekvens 
av domen har AÖS renhållningstaxa underställts medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 123,2015-10-28 
Linda Moulare, Tjänsteskrivelse, 2015-10-21 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll, 2015-10-23 
Vänersborgs Tingsrätt, Dom 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Beslut 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Renhållningsordning, 2008-06-10 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Avfallsplan 2011-2020 

Uldragsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 183 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

KS § 142 Förslag till taxa rör tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 

Dnr 308.2015 

Kommunstyrelsens rörslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ny taxa för tillsyn 

enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer för 
Miljösamverkan östra Skaraborg att gälla från 2016-01-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten till 
Miljönämnden östra Skaraborg att höja taxans avgifter enligt taxans 
paragraf 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 tolv 
månadernas förändring i det preliminära arbetskostnadsindexet för 
tjänstemän inom privata sektorn (AKI, totalindex) räknat fram till mars 
månad året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen är mars 
2011. 

Sammanfattning 
Sedan 2014-09-02 gäller en ny lag om sprängämnesprekursorer, d.v.s. 
kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans 
med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. 
Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och 
rådets förordning (98/2013) av den 15 januari 2013 om saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer (nedan EV-förordningen). Från 
samma dag gäller även förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer, 
som innehåller vissa kompletterande bestämmelser. 

Den nya regleringen tar varken sikte på kemikaliernas miljöfarlighet eller 
risker relaterade till explosion. Syftet är, som framgår ovan, att minska 
möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. 

Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna 
kräver att tillstånd visas upp innan de tillhandahåller kemikalier till enskilda 
personer. Tillsynen ska även omfatta märkningen av de förpackningar som 
innehåller sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Protokoll, 2015-06-16 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, Taxa 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 184 

J usterandes si gn 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-11-11 

KS § 143 Folkhälsoplan 2016 

Dm 278.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta Folkhälsoplan 2016. 

Sammanfattning 
Utgångspunkten i det lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionens Östra hälso-och sjukvårdsnämnd. 
Senast den 31 oktober årligen ska folkhälsoplanen redovisas till kommunen 
och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik 
hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett 
långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå, integrerat i ordinarie 
verksamhet, där arbetet i första hand avser hälsofrämjande insatser. 
Folkhälsoplanen skall ses som ett stöd i arbetet med att integrera 
folkhälsoarbetet i den ordinarie verksamheten och som ett verktyg för att 
koordinera och uppmuntra tvärsektoriell samverkan. 

Det lokala folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för social hållbarhet och 
utgår från Vision 2020 för Karlsborgs kommun och Vision Västra Götaland -
Det goda livet. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Karlsborg 
kommun är att Invånarna i Karlsborgs kommun ska ha bäst hälsa i Skaraborg 
år 2020. 

Alla barn har rätt till en bra start i livet för att kunna göra sunda val vid 
utveckling av livsstil och levnadsvanor. Barn och ungdomars psykiska hälsa är 
angeläget, därför prioriteras föräldrastödjande verksamhet och Hälsofrämjande 
skolutveckling. 

Uppföljning av folkhälsoarbetet sker genom kommunens årsredovisning och 
välfårdsnyckeltal 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 124,2015-10-28 
Västra Götalandsregionen, Protokoll, 2015-09-18 
Västra Götalandsregionen och Karlsborgs kommun, Folkhälsoplan 2016 

Beslutet ska sändas till 
Västra Götalandsregionen 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson 

Utdragsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 185 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

KS § 144 Budgetuppiöljning oktober 2015 

Dm 301.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichef Anders Johansson i 

uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-26 lämna 
förslag på hur kommunens budgetprocess ska vara utformad. Särskild 
vikt skall läggas vid hur budgetprocessen skall genomföras tidsmässigt 
under året. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichef Anders Johansson i 
uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-26 lämna 
förslag på hur kommunens budgetuppföljningar ska vara utformade. 
Särskild vikt skall läggas på hur kommunstyrelsens tillsynsskyldighet 
över nämnder och bolag kan utvecklas. 

Sammanfattning 
Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om - 287 tkr. 
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden redovisar betydande 
underskott jämfört med budget. Underskotten är fördelade på flera 
verksamheter men de största avvikelserna är för barn med särskilda behov 
(bun) och externa placeringar (soc). 
Prognosen för kommunstyrelsen är positiv, där främsta förklaringen är låga 
elpriser och varmt väder + 900 tkr och införandet av komponentavskrivningar 
på gator och vägar + 800 tkr. 

Finansförvaltningens prognos visar på ett positivt utfall, jämfört med budget. 
Men obudgeterade intäkter (AF A m.m) om 3 000 tkr borde medfört ett bättre 
utfall. Dock har en svagare konjunkturutveckling medfört lägre intäkter för 
generella statsbidrag och skatter än budgeterat. 

Totalt medför prognosen att resultatet (6898 tkr) hamnar strax över 
fullmäktiges mål på 6 700 tkr. Då ska noteras att i resultatet ligger 
engångseffekter om cirka 3 800 tkr. 

Åtgärder för att komma till rätta med verksamheternas underskott bör snarast 
verkställas. 

KOMMUNEN 
Nämnd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

Tkr 
3456 

100 
O 

-2893 
-950 

Uldragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 186 

Justerandes sign 

Summa nämnder 

Finansförvaltningen 
Resultatrnål 
Prognos årets resultat 

VABERGSKONCERNEN 
Bolag 
AB Vaberget 
KEAB 
KVAB 
KEFAB 
AB Kbgbost 
Kbg Turism AB 
Summa bolag 

Kommunkoncernen 

Kommunstyrelsen 

Sam manträdesdatum 
2015-11-11 

-287 

485 
6700 
6898 

TIa 
-197 
800 
650 
383 

l 542 
O 

3 178 

Prognosen för Vabergskoncernen visar på ett stabilt resultat. För KEAB är 
prognosen dock betydligt under budget. Den varma inledningen på året som är 
gynnsam för kommunens fastigheter och bostadsbolag missgynnar försäljning 
avel och fjärrvärme. 
Totalt medför prognosen för de kommunala bolagen (3 178 tIa) att årets 
resultat för kommunkoncernen (kommunen och bolagen) beräknas till 10 076 
tIa. 

Tfkommunchef Anders Johansson och ekonom Dijana Mesevic informerar i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tfkommunchef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-11-04 
Nämndernas och Vabergskoncernens budgetuppföljning 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
De av kommunen helägda bolagen 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 187 

Juslcrand,,-s sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

KS § 145 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2016 

Dm 305.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2016. 

Sammanfattning 
Plan för internkontroll som kommunfullmäktige antagit 2015-02-23 omfattar 
gemensamma avstämningsmoment för kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelser (används i förkommande fall). Planen med de gemensamma 
avstämningsmomenten gäller under mandatperioden. 

Planen ska förutom de gemensamma uppföljningsmomenten även 
kompletteras med för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen specifika 
moment som beslutas i särskild ordning för varje år. 

Internkontrollplan för nästkommande år med specifika moment ska antas av 
kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen senast under november månad. 

Tanken bakom de specifika momenten är främst att man från politiken ska 
kunna lägga till moment där man särskilt vill genomföra en djupare 
granskning. Från tjänstemannasidan läggs därigenom inte fram något förslag 
till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tfkommunchef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2015-11-04 
Ekonomienheten, Internkontrollplan 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2015-11-11 

KS § 146 Ändrade mötesdatum 2015 

Dnr 282.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till ändrade mötesdatum för 
resterande del av år 2015. 

Sammanfattning 
Antalet ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen under resterande del 
av år 2015 är väldigt ra. Med anledning av det föreslås att det sammanträde 
som var planerat till den 15 december utgår. 

Som en följd av det utgår även sammanträdet med arbetsutskottet den 2 
december. 

För att ha beredskap för eventuella ärenden som kräver politiskt beslut föreslås 
att arbetsutskottets inplanerade möte den 9 december flyttas till den 15 
december. 

F örslaget till mötesordning för kommunstyrelsen och arbetsutskottet för 
resterande del av år 2015 innebär följande: 

• 2015-12-02 

• 2015-12-09 

• 2015-12-16 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets sammanträde utgår 

Arbetsutskottets sammanträde flyttas till 2015-12-
15, kl. 13 .00 

Kommunstyrelsens sammanträde utgår 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2015-11-04 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

Utdragsbes!yrkande 
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Justerandes sign 

Komm unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-11-11 

KS § 147 Ändrade mötesdatum 2016 

Dnr 224.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till ändrade 
sammanträdestider år 2016. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun fastställde 2016 års sammanträdesdatum redan i 
september. Andra organisationer där kommunen finns representerad har nu 
fastställt sina mötesdatum. Det visar sig då att det vid några tillfällen uppstår 
kollisioner med kommunstyrelsens sammanträden. Att finnas med i olika 
externa sammanhang är viktigt för kommunen och därför föreslås att 
kommunstyrelsen vid tre tillfällen under året byter sammanträdesdatum. 

Under hösten har chefsrekryteringar gjorts. Tillträde till tjänsterna sker under 
januari och februari. Därför föreslås att det gemensamma mötet mellan KSAU 
och chefsgruppen som var planerat den 19 januari utgår. 

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar av mötesdatum för år 2016: 

• 2016-01-19 

• 2016-05-31 

• 2016-09-13 

• 2016-10-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
utgår. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
föreslås flyttas till 2016-06-01. 

Kommunstyrelsens sammanträde föreslås flyttas 
till 2016-09-12. 

Kommunstyrelsens sammanträde föreslås flyttas 
till 2016-10-19. 

Samtliga sammanträden börjar kl. 9:00. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2015-11-04 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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J ustel'llnd~'S sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-11-11 

KS § 148 Delegation till arbetsutskottet 

Dnr 306.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att under perioden 
12 november 2015 till 25 januari 2016 besluta i ärenden som kräver ett snabbt 
politiskt ställningstagande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att sammanträdet som var planerat i december 
ställs in. Det innebär att nästa sammanträde är den 26 januari 2016. 

För att säkerställa hanteringen av eventuella ärenden som kräver politiska 
beslut under denna period fOreslås att kommunstyrelsen delegerar till 
arbetsutskottet att besluta i ärenden som kräver ett snabbt politiskt 
ställningstagande. 

Om arbetsutskottet bedömer att ett ärende kräver behandling av 
kommunstyrelsen kommer styrelsen att kallas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2015-11-04 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 191 

JLlstcmndcs sign 

KS § 149 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth informerar om: 

• Julbord för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen 2015-
12-15, k1.18.00. 

• Möte mellan socialnämndens- och kommunstyrelsens presidium om 
överformyndarens ökade kostnader. 

• Flyktingsituationen och evakueringsboende. 

• Situationen på demensboende. 

Näringslivschef Fredrik Tidholm, arbetsmarknadschef lren Pettersson och 
Karlsborgs Utvecklings ordförande Susanne Ytterborn informerar om 
verksamheterna. 

Utdmgsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2015-11-11 

KS § 150 Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamötena. 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun 

KS § 151 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 

2015-11-11 

Inkomna meddelanden delges ledamötena. 

Juslerandes sign Uldragsbeslyrkandc 

Sida 193 


