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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

KS § 68 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

I Utdm"b~ty""md, 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 90 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

KS § 69 Ansökan om kommunal borgen under byggtiden rör 
Vikaskogarna Fiber ekonomisk iörening 

Dnr 110.2016 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ingå borgen 
för Vikaskogarna Fiber ekonomiska förening för byggkreditiv i bank om 2,7 
miljoner kronor. Borgensförbindelsen gäller under byggtiden fram till 2017-
06-30 under förutsättning att föreningens sökta bidrag från Länsstyrelsen blir 
beviljat. 

Sammanfattning 
Utbyggnaden av fiberbaserad IT -infrastruktur är kostnadskrävande. 
Kreditgivare kräver oftast säkerheter för att låna ut pengar till projektet. 
Säkerheter som kan vara svåra för projektägama att få fram. Mot denna 
bakgrund bör Karlsborgs kommun erbjuda kommunal borgen till 
projektägama för att underlätta utbyggnaden av fibernät i kommunen. Sådan 
borgen kan ges till ekonomisk förening eller annan sammanslutning av 
medborgare och företagare som verkar på plats i kommunen där utbyggnad av 
bredband inte är aktuell av kommersiella aktörer på marknaden. 

Vikaskogarna Fiber ekonomiska förening, har i en skrivelse 2016-03-10 
ansökt om borgen för ett byggnadskreditiv under byggtiden. 

KommunchefKjell-Åke Berglund informerar i ärendet. 

Notering 
På grund av jäv deltar inte Kjell Sjölund (C) i förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse 
Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening, Skrivelse 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 91 

Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-03-29 

KS § 70 Köp av fastigheten Gästis 7 

Dnr 111.2016 

Kommunstyrelsens f"örslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna AB Karlsborgsbostäders anhållan om 
förvärv av fastigheten Karlsborg Gästis 7. 

Sammanfattning 
AB Karlsborgsbostäder har inkommit med anmälan avseende inköp av 
fastigheten Karlsborg Gästis 7 till AB Vaberget. 

AB Karlsborgasbostäder önskar att AB Vaberget behandlar frågan enligt de 
gemensamma generella ägardirektiven. I direktiven anges att ''frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt" skall anmälas till ägaren 
som sedan har att göra en bedömning av om ärendet är förenligt med gällande 
ägardirekti v. 

AB Vaberget har vid behandling av ärendet gjort bedömningen att frågan ska 
avgöras av kommunfullmäktige samt föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner AB Karlborgsbostäders anhållan om förvärv av fastigheten 
Karlsborg Gästis 7. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-03-22 

Utdragsbestyrkande 


