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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-03-15 

KS § 50 Årsredovisning år 2015 

Dnr 54.2016 

Kommunstyrelsens rörslag 
l. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 

2015. 

2. Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som bolagen i 
Vabergskoncernen bedrivit under år 2015 har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till årsredovisning 
innehållande nämndernas/styrelsers verksamhetsberättelser, resultat- och 
balansräkning för kommunkoncernen. 

Karlsborgs kommun redovisar för år 2015 ett positivt resultat om 9,9 mnkr, 
föregående år 14,4 mnkr. Resultatet 2015 motsvarade 3,0 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, att jämföras med resultatmålet enligt 
kommunfullmäktiges styrkort som är 2,0 %. 

I resultatet ingår flera obudgeterade poster avengångskaraktär: återbetalning 
av premier från AF A-försäkring 2,9 mnkr, tillfälligt statsbidrag för 
mottagande av flyktingar 1,5 mnkr (1/13 av 19,4 mnkr, resterande 2016) samt 
avvecklingskostnader för personal -2,1 mnkr. 

Resultatet bortsett från dessa engångsposter (7,6 mnkr) ligger på samma nivå 
som förra årets resultat rensat från större obudgeterade poster och ligger även 
då över budgeterat resultat. 

De mest positiva förändringen är att verksamheterna totalt uppvisar är ett 
positivt resultat på drygt en miljon kronor. 

Måluppfyllelsen i kommunens styrkortsmodell har försämrats jämfört med 
föregående, många vakanta tjänster är en delförklaring. 

Kommunkoncernen, kommunen och de kommunala bolagen, redovisar ett 
positivt resultat om 17,3 mnkr (15,3 mnkr). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 53,2016-03-01 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-24 
Ekonomienheten, Årsredovisning 2015 

Utdragsbestyrkande 
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J usterandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-03-15 

KS § 51Internkontroll år 2015 

Dnr 72.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad internkontroll för år 2015. 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder och styrelser har i enlighet med fastställd tidplan inkommit 
med internkontrollrapporter. 

Rapporterna avseende 2015 visar att några av kontrollrnomenten hade brister. 
De flesta anmärkningarna får dock ses som ringa. Nivån ligger på samma nivå, 
eller något bättre, som närmast föregående år. 

Vid kontering av fakturor har det förekommit konteringar på fel slag och 
avsaknad av ändamål i några fall. 

Enligt stickprov har de flesta inköpen, då avtal finns, utförts enligt tecknade 
avtal. Det finns dock brister i användandet av rekvisition vid inköp då avtal 
inte är tecknade, i några fall. 

Brister av kontroll av delegationshanteringen har noterats. 

Att enbart behöriga beställare utfört inköpen finns det inte något 
tillfredställande kontrollsystem för. 

De brister som påvisats kommer enligt rapporterna att bli åtgärdade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen har en tillfredställande 
internkontroll men behov finns att förbättra rutiner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 54,2016-03-01 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-24 
Ekonomienheten, Internkontroll 2015 

Utdragsbestyrkande 
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Projekt 

1259 
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1363 
1301 
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1424 
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lusterandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdalum 

2016-03-15 

KS § 52 Överföring av investeringsmedel 

Dnr 66.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till överföring av 
investeringsmedel från investeringsbudget 2015 till investeringsbudget 2016. 

Sammanfattning 
Kommunens nämnder har inkommit med ansökningar om att få föra över del 
av investeringsanslag som beviljats under 2015 men som inte blivit avslutade 
under året. 

Nedan följer en sammanställning över ansökta överföringar: 

Nämnd Benämning Start 
o ar 

Kommunstyrelse UppgraderinK extern webb 2015 
Kommunstyrelse Ny grafisk profil 2015 
Kommunstyrelse Åsen ombyggnad av gator 2015 
Kommunstyrelse Utbyte centrifug reningsverket 2015 
Kommunstyrelse Byte styrsystem pumpstationer 2015 
Kommunstyrelse Renovering vattentornet 2014 
Kultur- o fritidsnämnd Aktivt landskap 2013 
Kultur- o fritidsnämnd Friluftsliv 2015 
Barn o utbild. nämnd Förskolan Kvarnbäcken 2012 
Barn o utbild. nämnd Förskolan Myran 2015 
Barn o utbild. nämnd Förskolan Kompassen 2015 
Barn o utbild. nämnd Strandskolan 2015 
Socialnämnd Digitala try~~hetslarm 2015 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 55,2016-03-01 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-22 

Utdrags best yrkande 

Ursprungs 
belopp 

100 
200 
800 
700 
500 

3500 
250 

75 
37 
90 
90 

120 
250 

Summa 
(tkr) 

Överrdring 
till 2016 

100 
198 
405 
700 
441 

3500 
60 
62 
22 
53 
10 
34 

250 

5835 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-03-15 

KS § 53 Revidering av Barnens rättigheter i Karlsborgs kommun -
Handlingsplan rör FN:s barnkonvention 

Dnr 286.2015 

Kommunstyrelsens rörslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringen av Barnens rättigheter i 
Karlsborgs kommun - Handlingsplan för FN:s barnkonvention att gälla från 
2016-04-01 - 2018-12-31. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en 50 procents tjänst med ansvar 

för genomförande av Barnens rättigheter i Karlsborgs kommun - FN:s 
Barnkonvention. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten tillsätts från och med 2016-07-
01. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att medel för tjänsten under år 2016, 
maximalt 200 000 kr avsätts ur det tillfälliga statsbidraget för 
fl yktingmottagning. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av tjänsten år 2017 
behandlas i samband med budgetarbetet för år 2017. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att påbörja 
rekryteringen av t j änsten. 

Sammanfattning 
I kommunerna fattas en övervägande majoritet av de beslut som påverkar 
barnets livsvillkor, såsom frågor om skola, barnomsorg, fritid, kultur samt 
vilket stöd som erbjuds till barn i utsatta situationer. Som huvudsaklig metod 
föreslås kommunala handlingsplaner för arbetet med barnkonventionen. 

Barnens rättigheter i Karlsborg - handlingsplan för FN:s barnkonvention har 
reviderats och varit ute på remiss. Remissvar har inkommit från Rädda 
Barnens lokalförening i Karlsborg, Liberalerna, Kristdemokraterna, Elevrådet 
Carl Johanskolan och barn- och utbildningsnämnden. 

Arbetsgruppen för barnkonventionen konstaterar att flertalet synpunkter redan 
finns med i handlingsplanen eller inte har med själva handlingsplanen att göra. 

Det finns en synpunkt från Elevrådet på Carl Johanskolan om att 
grundskolerådet bör genomföras två gånger per år istället för föreslagna en 
gång per år. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 71 

Justerandes sign 

Ij/J (J) 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-03-15 

Vid samtal mellan arbetsgruppen för barnkonventionen och Kajsa Eriksson 
Larsson, barn- och utbildningschef, framför Kajsa Eriksson Larsson att hon 
hellre ser en tätare kontakt mellan henne och elevråden 

Förslaget är att handlingsplanen godkänns som den var innan den gick ut på 
remiss. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 56,2016-03-01 
Förvaltningssekreterare Fredrika Hermansson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2015-10-28 
Barnkonventionsgruppen, Remissvar 
Barnkonventionsgruppen, Förslag till Handlingsplan 
Barnkonventionsgruppen, Antagen Handlingsplan 

Beslutet ska sändas till 
Kjell-Ake Berglund 

Utdrllg' bcslyrkandll 
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lusterandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 
2016-03-15 

KS § 54 Höjning av avgifter på Molidens sim- och idrottsanläggning 

Dm 75.2016 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna forslaget till höjning av bad
och träningsavgifterna på Molidens sim- och idrottsanläggning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att badavgifterna fOr barn tas bort. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsforvaltningen har som andra forvaltningar fått uppdraget att 
se över möjligheterna att minska kostnader eller öka intäkter i verksamheten 
motsvarande l %. 

Priserna i Molidens sim- och idrottsanläggning har inte höjts sedan 2011. I 
relation till jämforbara anläggningar är Karlsborgs prisbild låg. Årligen 
genomfors omfattande underhåll och löpande renoveringar som gör att 
anläggningen är populär och har ett högt anseende. Detta tillsammans med de 
generella kostnads- och löneökningarna motiverar en mindre höjning av bad
och träningsavgiften. 

Förvaltningens forslag till höjning gäller badavgifter samt spinning och 
engångsavgifter for styrketräning. Som prisexempel fOreslås en höjning av 
engångsavgiften for vuxenbad från 40 kr till 45 kr och for barn från 5 till 10 
kr. Förslaget ger en beräknad intäktsökning på 96000 kr på helåret. 

Förslag på sammanträdet 
Maria Gustavsson (S): Bifall till arbetsutskottets forslag med fOrändringen att 
avgifterna for barn tas bort. 

Beslutsgång 
OrdfOrande ställer arbetsutskottets fOrslag mot Maria Gustavssons forslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Maria Gustavssons fors lag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 57,2016-03-01 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2016-01-26 
Verksamhetsansvarig Monica Staudinger, Tjänsteskrivelse, 2016-01-07 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 73 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-03-15 

KS § 55 Avgifter vid Haganäsets särskilda boende 

Dnr 76.2016 

Kommunstyrelsens rörslag 
Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden rätt att ta ut avgifter 
motsvarande faktisk kostnad för fönsterputs och slutstädning vid Haganäsets 
särskilda boende. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-02-26 godkändes 
avgifter för fönsterputs och slutstäd på Haganäsets äldreboende (fönsterputs 
50 kronor per lägenhet och slutstäd 344 kronor exkl. moms enligt 
socialförvaltningens förslag). Vad man inte räknade med då var 
kostnadsutvecklingen från avtals leverantör. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 58,2016-03-01 
Socialnämndens arbetsutskott, Beslut, 2015-12-09 
Avgiftshandläggare Evalena Niklasson, Tjänsteskrivelse, 2015-12-01 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 

2016-03-15 

KS § 56 Taxor för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 

Dnr 71.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar antar de föreslagna taxorna rörande detaljhandel 
och servering av folköl, detaljhandel för tobaksvaror och handel med vissa 
receptfria läkemedel. Taxorna är gemensamma för de samarbetskommuner 
som ingår i överenskommelsen KAS, kommungemensam 
alkoholhandläggning iSkaraborg. 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt alkohol- och tobakslagen rätt att ta ut en avgift för sin 
tillsyn enligt dessa lagar. I lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
anges också att kommunen har rätt att ta ut avgift för sin kontroll enligt denna 
lag. 

Tillståndsenhetens drift ska inte belasta skattebetalarna och vara 
självfinansierat genom de avgifter som tas ut av näringsidkare som bedriver 
näringsverksamhet i anslutning till ovan nämnda lagrum. 

Tillståndsenheten har sett över och reviderat taxorna för att på ett mer korrekt 
sätt bidra till självfinansieringen av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tillståndshandläggare KAS Anders Ferrer, Tjänsteskrivelse, 2016-02-23 
KAS, Förslag till avgifter 
Socialnämnden, Förslag, 2016-03-02 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-03-15 

KS § 57 Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015 

Dm 95.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
direktionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2015. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 2015. 

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
föreslår kommunfullmäktige att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2016-03-
07 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Utdmgsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdatum 
2016-03-15 

KS § 58 Delegation avseende tillfälliga statsbidrag for 
flyktingmottagning 

Dm 96.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen Kjell-Ake Berglund 
delegation avseende utbetalning av medel for flyktingmottagning inom ramen 
for de medel som kommunfullmäktige har utfordelat till kommunstyrelsens 
forfogandeanslag, 17 894012 kr. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har erhållit ett tillfälligt statsbidrag för mottagning av 
flyktingar. Bidraget uppgår till totalt 19385 180 kr och avser åren 2015 och 
2016. Redovisningsmässigt skall minst en trettondel av bidraget (1 491 168 kr) 
hamna på 2015 medan resterande tolv trettondelar (17 894 012 kr) ska 
användas under 2016. Det tillfälliga statsbidraget räknas som generellt och 
redovisas därmed under finansforvaltningen som ett inte utfördelat statsbidrag. 

För att nyttja medlen under 2016 måste kommunfullmäktige besluta att 
utfordela medlen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-02-
29 att utfOrdela ett extra kommunbidrag om 17 894 O 12 kr till 
kommunstyrelsen och då till kommunstyrelsens forfogandeanslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordforande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2016-03-
07 

Beslutet ska sändas till 
Kjell-Ake Berglund 
Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande 
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J usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 

2016-03-15 

KS § 59 Undertecknande av handlingar 

Dnr 77.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående personer utses att teckna 

kommunens firma, avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas 
av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Firma tecknas av förtroendevald i förening med 
tjänsteman. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Bo Waller (M) 
KommunchefKjell-Åke Berglund 
Ekonomichef Anders Johansson 

2. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden som 
är beslutade av kommunstyrelsen i dess helhet ska kontrasigneras av 
ekonomichef, eller vid förfall för honom, av kommunchefen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden som 
är beslutade med stöd av delegering ska undertecknas två i förening av 
delegaten och ekonomichefen. Om delegaten är ekonomichefen ska 
handlingen undertecknas av ekonomichefen tillsammans med 
kommunchefen. 

4. Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll ska gälla som bevis för 
firmatecknare. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunstyrelsen reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, 
ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordföranden 
och kontrasigneras av kommunchefen. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen 
vem som ska underteckna handlingar. 

Kommunstyrelsen har i särskilt beslut 2014-11-11, KS § 102, bemyndigat 
kommunchefen att utse personer som får underteckna kommunens och 
förvaltade stiftelsers bankkonto och övriga betalningstjänster. I enlighet med 
gällande delegationsordning utser kommunchefen också beslutsattestanter. 

Med anledning av att Kjell-Åke Berglund tillträtt som ny kommunchef2016-
02-08 behöver personer utsedda att teckna firma revideras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 59,2016-03-01 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 79 

Justerandes si gn 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-03-15 

KS § 60 Delegation avseende kommunal medfinansiering av projekt 

Dm 97.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens arbetsutskott 

delegation avseende beslut om kommunal medfinansiering av projekt. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att projekt under år 2016 maximalt får 
medfinansieras med 500 000 kr. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 500 000 kr för medfinansiering 
av projekt under år 2016 ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun kommer under år 2016 ta ställning till olika önskemål om 
kommunal medfinansiering av projekt. Kommunen ingår bland annat iLeader 
Nordvästra Skaraborg och Leader Vättern. Företag och föreningar har 
möjlighet att skapa olika projekt och ansöka om projektmedel. I princip alltid 
när det gäller sådana projekt krävs någon form av kommunal medfinansiering. 
Medfinansieringen kan ibland bestå av arbetsinsatser och ibland rent finansiell 
medfinansiering. 

För att ge möjlighet till snabbare beslutsgång föreslås att kommunstyrelsen ger 
arbetsutskottet rätt att fatta beslut om kommunal medfinansiering 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2016-03-
07 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomi enheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 80 

lusterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-03-15 

KS § 61 Nytt stall vid Mölltorps ridsällskap 

Dm 243.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att anlita 

en arkitektlbyggkonsult för att ta fram förfrågningshandlingar för 
upphandling. Rivning av den befintliga stallbyggnaden och uppförande 
aven ny stallbyggnad som är anpassad för gällande lagar och regler. 
Kostnaden för dessa handlingar uppskattas till ca 100 tkr. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att resultatet av uppdraget ska inlämnas till 
kansliet senast 2016-05-16. 

Sammanfattning 
Mölltorps rid sällskaps stall uppfyller inte djurskyddslagstiftningen, dispens 
finns från Länsstyrelsen fram till sommaren år 201 7. 

Bedömningen är att det inte är ekonomiskt försvarbart eller ens möjligt att 
renovera nuvarande stallbyggnad så att den uppfyller alla krav som 
myndigheterna kräver. 

Förslaget är att riva den befintliga stallbyggnaden och uppföra en ny på 
samma yta. 

Förslag på sammanträdet 
Maria Gustavsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 60, 2016-03-01 
FastighetschefMikael Arthursson, Tjänsteskrivelse, 2016-02-17 

Beslutet ska sändas till 
Fastighetsenheten 
Mölltorps rid sällskap 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 81 

Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sam manträdesdatum 

2016-03-15 

KS § 62 Ökat anslag fOr feriepraktik 2016 

Dnr 84.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens beslutar att bevilja arbetsmarknadsenheten ett 
tilläggsanslag på 70000 kr för år 2016. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att medel anslås ur det tillfälliga 
statsbidraget för flyktingmottagning. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten, AME, har lämnat in en skrivelse med äskande om 
höjt anslag för feriepraktik under år 2016. Feriepraktiken är inriktad mot 
ungdomar med särskilda behov. 

Varje år ansöker mellan 45 och 65 ungdomar från kommunen om feriepraktik. 
Det finns dessutom 40 utrikesfödda ungdomar som kan söka feriepraktik. Alla 
kommer inte att söka av olika skäl men AME bedömer att cirka 20 personer 
kommer att söka plats. Behovet av att utöka antal platser för att kunna ge 
dessa ungdomar en första kontakt med arbetsmarknaden är av stor vikt och 
bör, enligt AME, prioriteras. 

AME har för närvarande möjlighet att erbjuda 29 ungdomar feriepraktik till en 
total kostnad på 130 000 kr. 

En ökning av anslaget för feriepraktik med 70 000 kr ger ytterligare 14 platser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2016-03-
07 
Arbetsmarknadschef lren Petersson; Förslag, 2016-02-

Beslutet ska sändas till 
Arbetsmarknadsenheten 
Ekonomienheten 

Uldmgsbestyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 82 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-03-15 

KS § 63 Godkännande av räkenskapssammanställning för 
Karlsborgs Sociala stiftelse 

Dnr 74.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat förslag till räkenskapssammandrag år 2015 för Karlsborgs Sociala 
stiftelse godkänns och överlämnas till utsedd revisor (bil.8). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 61,2016-03-01 
Revisorerna, Granskningsrapport, 2016-02-11 
Ekonomienheten, Årsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomi enheten 
Revisorerna 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-03-15 

KS § 64 Godkännande av räkenskapssammanställning rör 
Karlsborgs Skolstiftelse 

Dm 73.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat förslag till räkenskapssammandrag år 2015 för Karlsborgs 
Skolstiftelse godkänns och överlämnas till utsedd revisor (bi1.9). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 62,2016-03-01 
Revisorerna, Granskningsrapport, 2016-02-11 
Ekonomienheten, Årsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Revisorerna 

Sida 83 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 84 

Justerandes sign 

KS § 65 Information 

Kommunstyrelsen 

Sam manträdesdatum 

2016-03-15 

Anders Lundgren (C) informerar om: 

• Provplats Karlsborg 

• PFAS 
• Kvarteret Eken 

Integrationssamordnare Caroline Falkander och integrationshandläggare 
Susanna Larsson informerar om integrationsarbetet. 

Peter Lindroth informerar om extra sammanträde med kommunstyrelsen 
omedelbart före kommunfullmäktige 2016-03-29 då ärendet Kommunal 
borgen för fiberutbyggnad, ska avhandlas. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-03-15 

KS § 66 Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamötena. 

Uldrdgsbestyrkandc 

Sida 85 



Karlsborgs kommun 

KS § 67 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-03-15 

Inkomna meddelanden delges ledamötena. 

J u terandcs sign 

Sida 86 



Bilaga 8 KS § 63 2016-03-15 

KARLSBORGS 
SOCIALA 

STIFTELSE 

ÅRSREDOVISNING 
2015 



KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

Arsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse 
Resultat och balansräkning 
Noter 
Styrelse & Revisorer 

Sid 

2 
3 
4 
5 

Räkenskaperna är förvaltade och sammanställda av Karlsborgs kommuns ekonomienhet. 
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KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Information om verksamheten 

Stiftelsen bildades 1998 genom sammanläggning 
av Wiggmanska donationsfonden, Rödholms 
donationsfond, Ernst och Selma Rickerts 
donationsfond, C W Danielssons fond, Maria 
Johanssons donationsfond, Axel Eriksson i 
Stjernviks donationsfonder, Axel och Gunborg 
Eriksson i Stjernviks donationsfond samt Gustaf 
Erikssons donationsfond. 
För samfonden finns en särskild donationsbok 
som innehåller en forteckning över ingående 
stiftelser och dess fOreskrifter. 

Kammarkollegiet beviljade 2014-05-30 ansökan 
om permutation. Beslutet innebär att det saknas 
formella hinder för stiftelsen att forbruka såväl 
kapital som avkastning. 
Kammarkollegiet erinrar om att en stiftelse anses 
upplöst när den saknar tillgångar. 

Stiftelsens ändamål 
Avkastningen från stiftelsen ska enligt stadgarna 
användas till att bistå de inom Karlsborgs 
kommun folkbokfOrda personer som är 
ekonomiskt behövande. 

Främjande.av ändamålet 

Utdelade medel (tkr) 
30 ~~~--____ ~--~--------~ 

20 

15 

10 

5 
1 O 

O 
2011 2012 2013 2014 2015 

Under året har ingen utdelning gjorts. 

·2· 

Resultat och ställning 

Förmögenhetens utveckling 
Stiftelsens tillgångar är placerade dels på bank 
och dels i mixfond (aktier o räntebärande 
papper). 
I oktober 2012 bytte Swedbank Robur Mixfond 
namn till Swedbank Robur Bas Mix. Bas Mix 
blev en del av den nya familjen Bas. Alla 
Basfonderna har genomgått förändringar i 
placeringsinriktningen fOr att öka möjligheterna 
till god avkastning. 
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan 
vinster återinvesteras i fonden. 
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KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

RESULTÄTRÄKNING (kr) 

Stiftelsens intäkter 
Utdelningar 
Räntor, bank 

Summa intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

Summa kostnader 

Resultat före realisations resultat 

Realisationsvinst/förlust 

Arets resultat 

BALANSRÄKNING (kr) 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelser 

Not 
1 2015 2014 

O O 
O O 
O O 

-503 -10407 
-503 -10407 

-503 -10407 

O -126 

-503 -10533 

Not 2015 2014 

2 340010 340010 
340010 340010 

737 1240 
737 1240 

340747 341 250 

3 O O 
340747 341250 
340747 341 250 

340747 341250 

Inga Inga 
Inga Inga 

- 3 -



KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

NOTER 

Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Arsredovisningslagens 
bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i 
förhållande till föregående år. Aktier och andelar har värderats till anskaffningsvärde. 

Anslag 
Utdelade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av 
stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och ev. senare donerat kapital) och kapitaliseringar. 

Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och den del av årets resultat som är tillgängligt 
för utdelning av anslag. Totalt fritt eget kapital utgör de, vid varje bokslutstillfälle, disponibla 
medlen för utdelning av anslag. 

Disposition av årets resultat sker i enlighet med stadgarna. Till bundet eget kapital förs det 
belopp som, enligt stadgarna, ska användas för kapitalisering. 

Kammarkollegiets beslut (se sidan 2) innebär att bundet kapital överförts till fritt 
kapital år 2014. 

Not 2 
Aktier och andelar 

Bokfört värde 
Marknadsvärde 

Not 3 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Omföring realisationsvinst/förlust 
Överfört till fritt kapital enligt beslut 
Belopp vid årets utgång 

Fritt eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Omföring realisationsvinst/förlust 
Överfört från bundet kapital enligt beslut 
Arets resultat 
Utdelade anslag 
Belopp vid årets utgång 

-4-

340010 
369473 

o 
O 
O 
O 

341 250 
O 
O 

-503 
O 

340747 

340010 
359201 

350102 
O 

-350102 
O 

2681 
O 

350102 
-10533 

-1 000 
341250 



KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

STYRELSE & REVISOR 

Karlsborg 2016-03-

STYRELSEN 

. ....-, ~ 
/R_~ 
Peter Lindroth Bo Wallcl" 

Jwvqw,t 
Anna Bruzell 

~ 
Catarina Davidsson 

Anders Ståhl 

Vår revisionsberättelse avseende denna år red 

Förtroendevald revisor 
Karlsborgs kommun 

- 5 -
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KARLSBORGS 
SKOLSTIFTELSE 

ÅRSREDOVISNING 
2015 



KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-6111 

Arsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse 
Resultat och balansräkning 
Noter 
Styrelse & Revisorer 

Sid 

2 
3 
4 
5 

Räkenskaperna är fOrvaltade och sammanställda av Karlsborgs kommuns ekonomi enhet. 



KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-6111 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Information om verksamheten 
Stiftelsen bildades genom sammanläggning av 
Norders donationsfond, Rödholms 
donationsfond, Samrealskolans premiefond samt 
Sparbanken Sveriges premiefond. 
För samfonden finns en särskild donationsbok 
som innehåller en förteckning över ingående 
stiftelser och dess föreskrifter. 

Kammarkollegiet beviljade 2014-05-30 ansökan 
om permutation. Beslutet innebär att det saknas 
formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl 
kapital som avkastning. 
Kammarkollegiet erinrar om att en stiftelse anses 
upplöst när den saknar tillgångar. 

Stiftelsens ändamål 
Avkastningen från stiftelsen ska enligt stadgarna 
användas till: 

Bidrag till klasser inom Karlsborgs 
kommuns skolväsende fOr studiebesök, 
skolresa eller annat fOr eleverna 
gemensamt ändamål. 
Stipendium till elever inom Karlsborgs 
kommuns skolväsende fOr fortsatt 
utbildning. 
Belöning eller uppmuntran åt elever 
inom Karlsborgs kommuns skolväsende 
som svarat för särskilt berömvärda 
insatser. 

2 

Främjande av ändamålel 

Utdelade medel (tkr) 

6 

5 ~~~~----------~----~ 

4 ~~~------~~~~I~--~ 

3 l-i~------~-----

2 

o 
2011 2012 2013 2014 2015 

Under året har ingen utdelning gjorts. 

Resultat och ställning 

Förmögenhetens utveCkling 
Stiftelsens tillgångar är placerade dels på bank 
och dels i mixfond (aktier o räntebärande 
papper). 
I oktober 2012 bytte Swedbank Robur Mixfond 
namn till Swedbank Robur Bas Mix. Bas Mix 
blev en del av den nya familjen Bas. Alla 
Basfonderna har genomgått förändringar i 
placeringsinriktningen för att öka möjligheterna 
till god avkastning. 
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan 
vinster återinvesteras i fonden. 

Fö rmöge n hetsutvecklIng (tkr) 
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KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-6111 

RESULTÄTRÄKNING (kr) Not 
1 2015 2014 

Stiftelsens intäkter 
Utdelningar O O 
Räntor, bank O O 

Summa intäkter O O 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -503 -10407 

Summa kostnader -503 -10407 

Resultat före realisationsresultat -503 -10407 

RealisationsvinsUförlust O 63 

Arets resultat -503 -10344 

BALANSRÄKNING (kr) Not 2015 2014 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 2 58495 58495 

Summa anläggningstillgångar 58495 58495 

Omsättningstillgångar 
Bank 791 1 294 

Summa omsättningstillgångar 791 1294 

SUMMA TILLGANGAR 59286 59789 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 3 O O 
Fritt eget kapital 59286 59789 

Summa eget kapital 59286 59789 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59286 59789 

Ställda säkerheter Inga Inga 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 

3 



KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-6111 

NOTER 

Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Arsredovisningslagens 
bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i 
förhållande till föregående år. Aktier och andelar har värderats till anskaffningsvärde. 

Anslag 
Utdelade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av 
stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och ev. senare donerat kapital) och kapitaliseringar. 

Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och den del av årets resultat som är tillgängligt 
för utdelning av anslag. Totalt fritt eget kapital utgör de, vid varje bokslutstillfälle, disponibla 
medlen för utdelning av anslag, 

Disposition av årets resultat sker i enlighet med stadgarna. Till bundet eget kapital förs det 
belopp som, enligt stadgarna, ska användas för kapitalisering. 

Kammarkollegiets beslut (se sidan 2) innebär att bundet kapital överförts till fritt 
kapital år 2014. 

Not 2 
Aktier och andelar 

Bokfört värde 
Marknadsvärde 

Not 3 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Omföring realisationsvinst/förlust 
Överfört till fritt kapital enligt beslut 
Belopp vid årets utgång 

Fritt eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Omföring realisationsvinst/förlust 
Överfört från bundet kapital enligt beslut 
Arets resultat 
Utdelade anslag 
Belopp vid årets utgång 

4 

58495 
63572 

o 
O 
O 
O 

59789 
O 
O 

-503 
O 

59286 

58495 
61 805 

83230 
O 

-83230 
O 

-8097 
O 

83230 
-10344 

-5000 
59789 



KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-6111 

STYRELSE & REVISOR 

Karlsborg 2016-03-

STYRELSEN 

/JL~~ 
Peter Lindroth Bo Waller 

V år revisionsberättelse avseende denna ärsredo 

Förtroendevald revisor 
Karlsborgs kommun Karlsborgs kommun 
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