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KS § 78 Godkännande av dagordning 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 79 Föreskrift om förbud att helt eller delvis elda utomhus med 
mera 

Dnr 146.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätten att fatta beslut om generellt 
eldningsforbud enligt forordningen om skydd mot olyckor 7 § (SFS 
20013:789) till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Myndigheten for Samhällsskydd och beredskap har efter utslag i Högsta 
Förvaltningsdomstolen konstaterat att rätten att meddela forbud om att helt 
eller delvis elda utomhus med mera inte kan delegeras till ett 
kommunalforbund. 

Vid direktionen for Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, sammanträde 
2016-03-31 presenterades ett forslag till lösning av frågan. 

Enligt forslaget är lösningen att respektive fullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet samt att kommunstyrelsen därefter 
delegerar beslutanderätten till tjänsteman i kommunen; forslagsvis 
kommunchefen, eller den som är i delUles ställe, att efter samråd med 
räddnings chef, eller den som är i delUles ställe, utfårda foreskrift om 
eldningsforbud. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 76,2016-05-03 
Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-04-28 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Missiv, 2016-04-21 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Beslut, 2016-03-31 

Utdragsbestyrkande 
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Juslerandes sign 

lJvU 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 80 Ny budgetprocess 

Dnr 116.2016 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till budgetprocess 
budget 2017. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har en process för framtagande av nästa års budget som i 
stort löper över hela kalenderåret. Önskemål finns om att försöka komprimera 
processen. 

F ör närvarande är budgetprocessen utformad så att budgetberedningen lägger 
det slutgiltiga förslaget till fullmäktige och då har möjligheten att kunna gå in 
och ändra i delar av nämndernas budgetförslag. Synpunkten har varit att 
nämnderna borde få ett större ansvar för egen budget och att 
budgetberedningen endast lämnar föreslag till nämndernas ramar. 

Ä ven att kommunens budget i princip bara är ettårig med en framräkning av 
kommande två år, är något som funnits förslag på att förändra och att få in en 
mer långsiktig plan. Detta är särskilt viktigt för kommunens investeringar. 

Kommunen har införskaffat ett kvalitet- och ledningssystem (Stratsys) där 
arbetet fortgår med att implementera detta i kommunens organisation. 

Principskiss över kommunens nuvarande 
budgetprocess: 

BUDGETPROCESSEN NUVARANDE 

KF Def Di r ktiv Beslut B- o vpl. 

NämnderiKS Prel . Direktiv Bud . avstämn. Bes!. Nämnd ud. Bu getbered. 

förvaltning Grunt budget 

Jan Feb Mars April Ma] Juni Juli Aug Sep Okt Nov 

Förslag ny budgetprocess 
Förslaget gäller från och med processen för budget år 2017. För att förbättra, 
förenkla och senarelägga processen föreslås följande: 

• Preliminära direktiv i februari stryks. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

hiN 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-05-17 

• Definitiva direktiv stryks. 

• Nämndernas budgetbeslut flyttas från september till december. 

• Budgetberedning ändras till ordförandeberedning och flyttas från 
oktober till första delen av september. 

• Investeringsbudget över tre år beslutas av fullmäktige i oktober 

• Ramar och skattesats beslutas i oktober av fullmäktige 

Principskiss ny budgetprocess: 

KF b I KF styrkort ägardirektiv o agen k Ramar, s attesats, in esteringar, b . o vp . 

Nämnder/KS Budgetavstämnin E udgetinfo O rdfö ra ndeberedn ing Beslut Nämndbudg 

Förvaltning Rikt Injer/direktiv Tjänstm . örsla budget 

I I I I I . ( I I I 

I I I I I I I I I I 
Jan Feb Mars April Maj Juni I Juli Aug Sep Okt Nov 

Förslaget innebär att ordförandeberedningen förslår ramar som sedan beslutas 
av kommunfullmäktige i oktober. 
Kommunfullmäktige i oktober beslutar även om skattesats, finansiering, 
investeringar samt den övergripande delen i budget- och verksamhetsplanen. 
Utifrån dessa ramar får sedan förvaltningarna arbeta fram sin egen 
detaljbudget samt budget- och verksamhetsplan som beslutas av nämnden i 
december. 

Nämndernas budget- och verksamhetsplaner lämnas sedan in till 
ekonomi enheten för att sammanfogas till en gemensam budget- och 
verksamhetsplan. 

Ordförandeberedningen lämnar förslag till: 

• Driftbudget (nämndernas ramar) 

• Investeringsbudget (kommande år + två år) 

• Skattesats 
• Finansiering (lånehantering) 

• Resultatrnål 
• Riktade lönesatsningar (lönepott) 

• Medel för oförutsedda händelser 

Till ordförandeberedningen i september ska respektive nämnd/förvaltning tagit 
fram ett underlag bestående av: 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdatum 

2016-05-17 

• Volymförändringar (ökningar och minskningar) 

• Verksamhet som tillkommit och avvecklats 

• Äskningar om utökad ram 

• Investeringsplan för kommande år + två år. 

Styrkort 

Sida 111 

Kommunfullmäktiges styrkort beslutas av fullmäktige i juni och föreslås gälla 
mandatperioden. Nämndernas styrkort som utgår från fullmäktiges beslutas av 
respektive nämnd i samband med budgetbeslut för respektive år. 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med regeringens proposition om god ekonomisk hushållning 
(2003/04: IOS) ska kommuner "för verksamheten ange mål och riktlinjer som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning". 
Nämndernas uppgift är att upprätta mål och riktlinjer i enlighet med 
ovanstående beslut samt att inarbeta dessa i sina styrkort i budget- och 
verksamhetsplanen. 

Riktlinjer/direktiv 
Ekonomienheten förser förvaltningarna med direktiv/riktlinjer för 
budgetarbetet kommande år under juni månad. 

Tidplan för budgetprocessen 2017 

24 maj budgetavstämning (ksau, nämdsordf. fvlt.-chef) 

31 maj budgetinfonnation (samtliga partier) 

vecka 24 riktlinjer/direktiv budget 2017 (utskick av ekonomi enheten) 

27 juni kf styrkort, ägardirektiv Vaberget 

Sept. v.36 ordförandeberedning 

31 oktober ramar, skattesats, resultatrnål, finansiering, investeringar, b. o 
vpl. 

vecka 50-51 nämnd/ks beslut detaljbudget, styrkort samt b o vpl. 
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Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar 
inte i förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 77, 2016-05-03 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, Skäl till återremiss, 2016-
04-25 
Ekonomichef Anders Johansson, Konsekvensanalys, 2016-04-28 
Kommunfullmäktige, Beslut § 91,2016-04-25 
Ekonomienheten, Budgetprocessen, 2016-04-26 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 81 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Dnr45.2016 

Kommunstyrelsens iörslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till Allmänna 

lokala ordningsföreskrifter för Karlsborgs kommun att gälla från och 
med 2016-07-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter antagna 2008-12-15 från och med 2016-07-0 1. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommunfullmäktige antog 2008-12-15 Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Karlsborgs kommun. 

Det har inkommit en skrivelse från medborgare med förslag om att 
föreskrifterna bör kompletteras så att de även innehåller föreskrifter för 
fyrverkerier. 

I samband med att fyrverkerier skrivs in i ordningsföreskrifterna ses även 
resterande bestämmelser över. Ett flertal bestämmelser uppdateras och fyra 
extra skrivs in. De sammanlagt fem nya bestämmelserna är: schaktning, 
grävning med mera, störande buller, fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor, häckar och dylikt samt överträdelse av ordningsföreskrift. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2016-02-02 
att sända förslaget till Polismyndigheten samt lokala Brottsförebyggande 
rådet. 

Polismyndigheten har meddelat att de tycker att förslaget är bra och att de inte 
har något att invända mot det. Lokala Brottsförebyggande rådet är under 
ombildning och har därför inte kunnat behandla förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 78,2016-05-03 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-04-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2016-02-02 
Planarkitekt Johan Hellborg, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2016-01-
20 

Utdmg bCSLyrkalld~ 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 82 Höjning av avgifter på Molidens sim- och idrottsanläggning 

Dm 75.2016 

Kommunstyrelsens fOrslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter på Molidens sim
och idrottsanläggning enligt bilagt förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att efter ett verksamhetsår genomföra en 
analys av konsekvenserna av de beslutade avgifterna. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna ska gälla från och med 
2016-07 -O 1. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har som andra förvaltningar fått i uppdrag att 
se över möjligheterna att minska kostnader eller öka intäkter i verksamheten 
motsvarande 1 %. Priserna på Molidens tjänsteutbud har inte höjts sedan 2011. 
Anläggningen är populär och har ett högt anseende. Prisbilden är låg i 
jämförelse med liknade anläggningar. Kommunstyrelsen har, i den politiska 
processen, beslutat att avgiften för barn ska tas bort. Barnens ålder räknas från 
O till och med 6 år. Enligt kommunfullmäktiges beslut återremitterades ärendet 
för ytterligare beredning. Intäkten för bad för barn uppgick 2015 till 12 715 kr. 
Förvaltningens förslag till höjning gäller övriga badavgifter samt spinning och 
engångsavgifter för styrketräning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 79,2016-05-03 
Kommunfullmäktige, Beslut § 75,2016-03-29 
Tfkultur- och fritidschefKerstin Lorentz, Tjänsteskrivelse 2016-04-25 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut § 30, 2016-05-03 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Priser Moliden 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sam manlrädesdatum 

2016-05-17 

KS § 83 Revidering av Reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor 

Dnr 123.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringen av Reglemente för Rådet 
för funktionshinderfrågor att gälla från 2016-07-01. 

Sammanfattning 
Rådet för funktionshinderfrågor har arbetat med förslag till revidering av 
reglementet. Förslaget innehåller i huvudsak följande ändringar (i fet stil): 

• Rådets kompetens skall tas tillvara genom samråd i planeringsfasen 
samt innan bygglov beviljas i offentlig miljö. 

• Skriftlig eller digital kallelse jämte föredragningslista utsändes till 
ledamöter och ersättare senast 10 dagar före rådets sammanträde. 

• Vilka representanter som tjänstgör redogörs i närvarolista som 
fylls i vid rådets alla möten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 80, 2016-05-03 
Rådet för funktionshinderfrågor, Reviderat reglemente 

Uldragsbcsl)'l'kandc 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-05-17 

Sida 116 

KS § 84 Årsredovisning Miljösamverkan Östra Skaraborg 2015 

Dm 95.2016 

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

Sammanfattning 
Miljösamverkan östra Skaraborg har överlämnat den av direktionen godkända 
årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2015. 
Revisorerna i Miljösamverkan östra Skaraborg föreslår att 
kommunfullmäktige beviljar direktionen samt enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för år 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 81, 2016-05-03 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Protokoll, 2016-03-18 
Miljösamverkan östra Skaraborg, Årsredovisning 2015 
Revisionsberättelse för år 2015 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdalum 

2016-05-17 

Sida 117 

KS § 85 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015 

Dm 95.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg ansvarsfrihet för år 2015. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg har lämnat sin 
årsredovisning och revisionen har lämnat en revisionsberättelse där de 
tillstyrker att samordningsförbundens årsredovisning godkänns för år 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 82,2016-05-03 
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg, Arsredovisning, 2016-02-01 
Revisionsberättelse för år 2015 

I U'd~. b""",,,d. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

Sida 118 

KS § 86 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning i rondell 

Dm 91.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om utsmyckning i 
rondell. 

Sammanfattning 
Rolf Kvicklund har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2016-02-29 
föreslagit att uppföra en optisk telegraf med texten VÄLKOMMEN som 
dekoration på en av infartsrondellema till Karlsborg. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-03-01 beslutat att 
medborgarförslaget om att utsmyckning i rondell ska lämnas till 
byggnadsnämnden för beredning. 

Kommunen har redan beslutat om utformningen i kommunens båda rondeller. 
I norra rondellen kommer ett konstverk att uppföras medan den södra 
rondellen har utformats med växtlighet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 83, 2016-05-03 
Planarkitekt Johan Hellborg, Skrivelse, 2016-03-23 
RolfKvicklund, Medborgarförslag, 2015-11-23 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-05-17 
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KS § 87 Svar på medborgarförslag om Vägskylt till scenen vid kanalen 

Dnr 92.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget om Vägskylt till scenen 
vid kanalen avslås. 

Sammanfattning 
Stig Sjöberg har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2016-02-29 
föreslagit att sätta upp skylt vid genomfarten med texten "KARLSBORGS 
GÖTA KANALSCEN" och en pil som visar och sitter rätt i fårhållande från 
vilket håll man kommer ifrån. 

Skylten kommer att placeras i direkt anslutning till riksväg 49. Det är 
Trafikverket som ansvarar för riksväg 49 och alla skyltar och utsmyckning 
utmed riksväg 49. Göta kanalscen är inte ett tillräckligt stort turistmål för att 
kräva en egen skylt. 

Under de 4-5 fredagarna under sommaren som allsången pågår är det relativt 
tydligt i vilket område kanal scenen ligger på grund av alla människor som rör 
sig i området. Det går dock att söka tillstånd för att sätta upp en trottoarpratare 
som visar var kanalscenen ligger, det tillståndet söks hos polismyndigheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 84,2016-05-03 
Planarkitekt Johan Hellborg, Skrivelse, 2016-03-23 
Stig Sjöberg, Medborgarförslag, 2016-02-08 
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Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-05-17 

Sida 120 

KS § 88 Svar på medborgarförslag om att Hedra Lars Bergström 

Dm 93.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kontakta Västarvet för vidare 

behandling av medborgarförslaget om att hedra Lars Bergström. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

Sammanfattning 
Lars-Erik Linden har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2016-02-29 
föreslagit att något bör sättas upp för att hedra Lars Bergström, den man som 
räddade Forsviks bruk och som nu har gått bort. 

Kommunen är positiv till att personer hedras och hjälper gärna till med 
information och kontakt för att förverkliga denna sorts förslag. Kommunen 
kommer att kontakta Västarvet om förslaget och förmedla kontaktinformation 
om förslagsgivaren för att densamma ska få reda på utvecklingen av förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 85,2016-05-03 
Planarkitekt Johan Hellborg, Skrivelse, 2016-03-23 
Lars-Erik Linden, Medborgarförslag, 2015-11-30 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-05-17 

Sida 121 

KS § 89 Svar på medborgarförslag om Renovering av anslagstavlor i 
Karlsborg 

Dm 304.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i och med 
gata-/parkchefens skrivelse. 

Sammanfattning 
Christina Andreasson har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2015-
02-23 lämnat ett förslag om renovering av anslagstavlor i Karlsborg. 

AllmälUla anslagstavlan vid Carl Johan skolan på Kungsgatan, kommer 
upprustas inom närmsta tiden. 

Anslagstavlan vid Södra vägen kommer att tas bort, då närheten till 
Kungsgatan anses tillräckligt för annonsering på allmän plats i Karlsborg. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 86, 2016-05-03 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2016-04-21 
Christina Andreasson, Medborgarförslag, 2015-02-03 

I U ,d.g "'" ''''''''' 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 90 Svar på medborgarförslag om Coca-Colabäcken 

Dnr 101.2015 

Kommunstyrelsens förslag 

Sida 122 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i och med 
gata-/parkchefens skrivelse. 

Sammanfattning 
Rolf Kvicklund har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2015-03-30 
lämnat ett förslag om rensning av den så kallade Coca-Colabäcken. 

Sluttäckning av deponin (gamla soptippen) pågår till sista december 2020. 
Under tiden fram till sluttäckningen kommer diken att rensas runt deponin och 
på en del sträckor kommer nya diken att grävas. 

F ör att åtgärda avrinningen krävs det på en del sträckor eventuell rörläggning, 
och efter att arbetet är avklarade kan området tidigast bli tillgängligt för 
allmänheten år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 87,2016-05-03 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2016-04-21 
RolfKvicklund, Medborgarförslag, 2015-03-03 

lyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL Sida 123 

Justemndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 91 Svar på medborgarförslag om Städning i grönområdet som 
omger återvinningsstationen 

Dnr 99.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i och med 
gata-/parkchefens skrivelse. 

Sammanfattning 
Rolf Kvicklund har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2015-03-30 
föreslagit att grönområdet som omger återvinnings stationen ska städas. 

Ytorna runt gamla soptippen (deponin) är inte detaljplanerat, området är alltså 
inte klassat som parkmark. 

Atgärder som planeras för området är att skogen gallras samt nya diken grävs 
och eventuell rörläggning kommer att ske. I samband med dessa planerade 
arbeten kommer samtidigt städning av området att utföras. 

Det planerade arbetet kommer att pågå de närmaste åren och efter avslut kan 
området tidigast bli tillgängligt för allmänheten år 2021 . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 88,2016-05-03 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2016-04-21 
RolfKvicklund, Medborgarförslag, 2015-03-03 

Utdragsbe (yrkande 



Karlsborgs kommun SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL Sida 124 

J IIsrerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 92 Svar på medborgarförslag om Säkerheten på vägen vid 
Hamnen i Mölltorp 

Dnr 44.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge gata-/parkenheten i uppdrag att ta 

fram riktlinjer för offentlig belysning i Karlsborgs kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning 
Silja Pawlas har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2015-02-23 
föreslagit att öka säkerheten på väg 3038, Hamnen i Mölltorp. 

Trafikverket ansvarar för genomfarterna där ÅDT > 2000/dygn, ej för 
vägbelysning där trafikmängden är färre än 2000 fordon/dygn, vilket innebär 
att kommunen har ansvaret för all belysning även på de övriga statliga vägarna 
om så beslutas gatubelysning ägs och underhålls av Karlsborgsenergi AB, 
kommunen beslutar var belysning skall finnas och betalar alla årliga 
kostnader, idag ca: 800 kr per lampa per år. 

Önskemål om gatubelysning kommer från flera platser, några riktlinjer var 
belysningen skall vara finns inte. 

Ett förslag är att besluta utreda om riktlinjer där gatubelysning skall finnas 
innan eventuell utbyggnad eller rivning av befintlig gatubelysning. 

Trafikverket är väghållare på sträckan, önskemålet om farthinder är inte en 
kommunal fråga utan frågeställaren hänvisas att kontakta Trafikverket i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 89,2016-05-03 
VA- och gatuingenjör, Gunnar Englund, Tjänsteskrivelse, 2015-10-15 
SiljaPawlas, Medborgarförslag, 2015-01-18 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 125 

1usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-05-17 

KS § 93 Svar på medborgariörslag om Plantering av ny Ornäsbjörk 

Dnr 139.2015 

Kommunstyrelsens iörslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat. 

Sammanfattning 
Christina Andreasson har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2015-
02-23 föreslagit att en ny Ornäsbjörk ska planteras där den gamla fälldes. 

V A- och gatuingenjör Gunnar Englund meddelar att en ny Ornäsbjörk 
återplanterades oktober månad 2015, vid kvarteret Rödesund 3, i närheten av 
där det tidigare trädet stod. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 90,2016-05-03 
VA- och gatuingenjör, Gunnar Englund, Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 
Christina Andreasson, Medborgarförslag, 2015-02-02 

Utdragsbeslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-05-17 

KS § 94 Kommunstyrelsens budgetuppiöljning april 2016 

Dm 115.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 126 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättad budgetuppföljning till och med 
april för kommunstyrelsens verksamhet. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har upprättat budgetuppföljning till och med april månad år 
2016 för kommunstyrelsens verksamhet. 

Helårsprognos för kommunstyrelsen år 2016 är l 744 tkr bättre än budget. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Budgetuppföljning, 2016-05-11 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomi enheten 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 127 

Justerandes sign 

IJ~ 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdatum 
2016-05-17 

KS § 95 Tomträtts- och arrendeavtal Granvik 

Dnr 13.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
tomträttskontrakt för del av fastigheten Granviken 3:39 i Karlsborgs 
kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till avtal om 
anläggningsarrende för del av fastigheten Granviken 3 :39 i Karlsborgs 
kommun. 

Sammanfattning 
Nuvarande arrendeavtal och exploateringsavtal mellan Karlsborgs kommun 
och Granviks Affårskraft AB (övertag från tidigare arrendator o exploatör) 
löper båda ut under 2017. Exploateringsavtalet saknar förlängningsklausul och 
arrendeavtalet uppfyller inte de formella krav som möjliggör den 
vidareutveckling av verksamheten, som speglar kommunens och arrendatorns 
ambitioner. 

Inför den nya arrendatorns tillträde har önskemål framförts om att kommunen, 
genom ett tomträtts avtal , ger arrendatorn bättre möjlighet att finansiera 
nödvändig renovering av stugbyn. 

Tomträttsavtalet ger också större möjlighet att fullfölja intentionerna i det 
nuvarande exploateringsavtalet, som ger rätt att uppföra ytterligare ett antal 
stugor i enlighet med detaljplanen. 

Kommunen har meddelat att man ställer sig positiv till ett tomträttsavtal och 
att också arbeta fram ett nytt arrendeavtal som harmonierar med 
tomträttsavtalet. I och med tecknandet av de nya avtalen upphör såväl tidigare 
arrendeavtalet som exploateringsavtalet att gälla med omedelbar verkan. 

KommunchefKjell-Ake Berglund och Catarina Davidsson (C) informerar i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 91, 2016-05-03 
Kommunledningsförvaltningen, Förslag till avtal 
Kommunledningsförvaltningen, Planer 

Beslutet ska sändas till 
Granviks Affårskraft AB 
Nils Johansson, NaiSvefa 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 128 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 96 Karlsborgs kommuns deltagande i insatser mot langning år 
2016 

Dnr 143.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun skall delta i 

projektet insatser mot langning 2016. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för kommunens deltagande, 3 
000 kr, anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2016. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun önskar att en 
utvärdering av projektet på kommunal nivå ska redovisas av 
Länsstyrelsen. Sker ingen sådan redovisning kommer inte Karlsborgs 
kommun att medverka i eventuella framtida insatser mot langning. 

Sammanfattning 
Sedan flera år har kommunernas, Länsstyrelsens gemensamma arbete mot 
langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län utvecklats till ett 
reguljärt arbete under hela året. I samband med riskhelger och 
skolavslutningar genomförs särskilda insatser. Det är viktigt att det är 
återkommande budskap som kommuniceras då det varje år är nya 
tonårsföräldrar som behöver stärkas att vara restriktiva med alkohol till sina 
tonåringar. 

Övergripande mål är: 

• Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion 

• Att senarelägga ungdomars alkoholdebut 

• Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol 

• Att motverka illegal alkoholdistribution 

• Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar 

• Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten 

Länsstyrelsen har nu bjudit in länets samtliga kommuner att delta i årets 
arbete. Under år 2015 deltog samtliga länets kommuner förutom två i 
kampanjen. En utvärdering är gjord men den redovisar bara resultatet på 
länsnivå. För framtida ställningstaganden om medverka anser Karlsborgs 
kommun att utvärdering bör göras på kommunnivå. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 92, 2016-05-03 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-04-19 
Länsstyrelsen, Inbjudan, 2016-03-30 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

Beslutet ska sändas till 
Länsstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson 

Sida 129 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 130 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 97 Årsredovisning för Stiftelsen Makarna Margareta och Sören 
Mobergs Minnesfond 

Dnr 122.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat forslag till räkenskapssammandrag år 2015 fOr Stiftelsen Makarna 
Margareta och Sören Mobergs Minnesfond godkänns och överlämnas till 
utsedd revisor (biU1). 

Sammanfattning 
Av fondens årliga avkastning skall hälften utdelas i lika delar till tre (3) 
studerande ungdomar som är bosatta eller uppväxta i Karlsborgs kommun och 
som gjort sig fOrt jänta av stipendiet genom att de visat både intresse och 
duglighet i sina studier, samt visar vördnad och aktning fOr sina 
medmänniskor. 

Studerande inom foljande studieområden kan erhålla stipendieersättningen: 

• Språkstudier 

• Verkstadsmekanisk eller fordonstekniska studier i gymnasieskolan 

• Sjukvårdsstudier inom äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 93,2016-05-03 
Ekonomienheten, Årsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

UldragsbCSlyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 98 Byte av IT -plattform 

Dnr 144.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 131 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja att 1 500 000 kr från kommunens 
särskilda statsbidrag för flyktingmottagning används för finansiering 
av att byta befintlig IT -plattform från Novell till MicroSoft. 

Sammanfattning 
Kommunens verksamheter inom socialtjänst och barn och utbildning ägnar 
mycket tid åt frågor som är kopplade till kommunens flyktingmottagande. För 
att klara vårt uppdrag och se till att vi ägnar tid och resurser åt handläggning 
istället för resor behöver förutsättningar för distansmöten skapas. Ä ven inom 
undervisningen kan barn o utbildning använda ett verktyg för undervisning på 
distans och kontakter med tolk och i brådskande fall med icke svensktalande 
föräldrar. Barn o utbildningsnämnden har också framfört önskemål om att 
kunna stänga Internet för elever under tiden som de gör nationella prov. 

Vår administration av användarkonton är också ineffektiv eftersom 
integrationer mellan våra verksamhetssystem och befintlig katalogtjänst är 
dyrbara eller omöjliga. Dessutom finns endast enstaka verktyg som klarar att 
ta backup på katalogtjänsten där alla våra användarkonton finns. Det pågår 
även samarbeten mellan kommunerna i Skaraborg inom området 
kalenderfederering. Det innebär att vi på ett säkert sätt kan ta del av kollegors 
elektroniska kalendrar i andra kommuner i Skaraborg på samma sätt som 
interna kollegors. För att kunna erbjuda ovanstående funktioner och delta i den 
pågående utvecklingen i samverkan med kommuner och kommunalförbund 
krävs ett byte av befintlig IT -plattform från Novell till MicroSoft. 

Byte av IT -plattform är dessutom ett villkor för ett eventuellt fördjupat 
samarbete med Skövde kommun. 

Med anledning av att det tillfälliga statsbidraget, avseende integration, som 
Karlsborgs kommun erhållit endast avser 2015 och 2016 har frågan 
uppkommit om medlen kan användas till investeringar. Frågan är ställd till 
Deloitte (kommunens revisorer). Deras tolkning är att medlen är avsedda för 
drift, men att frågan är ny och att praxis inte hunnit utvecklas än. De förstår 
svårigheterna att använda så stora summor till drift. Om kommunen nu ändå 
använder medlen till investeringsbidrag så måste det, enligt Deloitte härledas 
till integration. Sedan kan Deloitte, beroende på hur praxis utvecklas, komma 
med en kommentar i revisionsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 94,2016-05-03 
IT-chefPeter Kjellgren Tjänsteskrivelse, 2016-04-26 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Beslutet ska sändas till 
IT-enheten 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Sam manträdesdatum 
2016-05-17 

Bam- och utbildningsnämnden 
Skövde kommun 
Deloitte 

Uldmgsbeslyrkandc 

Sida 132 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 133 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 99 Riktlinjer för offentlig belysning i Karlsborgs kommun 

Dm 142.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen beslutar ge gata-/parkchefen i uppdrag att utarbeta 

riktlinjer för offentlig belysning i Karlsborgs kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att underlaget ska vara kansliet tillhanda 
senast 2016-09-19. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun saknar riktlinjer för offentlig belysning. 

Behovet av riktlinjer har aktualiserats då ett medborgarförslag och en motion 
som berör ämnet inkommit till kommunen. 

Gata-/parkenheten får uppdraget att i samråd med bland annat Karlsborgs 
Energi AB och Trafikverket utarbeta ett förslag till Riktlinjer för offentlig 
belysning i Karlsborgs kommun. 

Förslag på sammanträdet 
Ingvar Kärrsmyr: Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 95,2016-05-03 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2016-03-08 

Beslutet ska sändas till 
Gata-/parkenheten 

Utdmgsbe5tyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 134 

Justerandes sign 

KS § 100 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Telestation 

• Aktuellt inom Kommunalförbundet Skaraborg 

• Särskilt driftsstöd 

• Karlsborgsbanan 

KommunchefKjell-Ake Berglund informerar om: 

• Anställning av ny kultur- och fritidschef 

• Anställning av ny Säkerhetssamordnare 

• Anställning av Barnrättsombud 

• Kostutredningen 

• Skola20l6 

Ekonomichef Anders Johansson och ekonom Dijana Mesevic informerar om: 

• Budgetuppföljningen 

• Stratsys 

• Budgetmodellen 

FastighetschefMikael Arthursson informerar om: 

• Ny stallbyggnad i Mölltorp 

• Nya moduler på Strandskolan 

• Spikbryggan 

Catarina Davidsson (C) informerar om aktuellt inom Folkhälsorådet. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-05-17 

KS § 101 Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamötena. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 135 



Karlsborgs kommun 

KS § 102 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-05-17 

Inkomna meddelanden delges ledamötena. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 136 



Bilaga 11 KS § 97 2016-05-17 

Arsredovisning för 

Stiftelsen Makarna Margareta och 
Sören Mobergs Minnesfond 

802478-3634 

Räkenskapsåret 
2015-01-01 - 2015-12-31 

Innehållsförteckning: 

Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
Tilläggsupplysningar 
Noter 
Underskrifter 

Sida 

1 
2 

3-4 
4 
5 
6 
7 



Stiftelsen Makarna Margareta och 
Sören Mobergs Minnesfond 
802478-3634 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltaren för Stiftelsen Makarna Margareta och Sören Mobergs Minnesfond, 802478-3634 får 
härmed avge årsredovisning för 2015. Detta är stiftelsens andra räkenskapsår. 

Allmänt om verksamheten 

Stiftelsens ändamål 

1(7) 

Av fondens årliga avkastning skall hälften utdelas i lika delar till tre (3) studerande ungdomar som är 
bosatta eller uppväxta i Karlsborgs kommun och som gjort sig förtjänta av stipendiet genom att de 
visat både intresse och duglighet i sina studier, samt visar vördnad och aktning för sina 
medmänniskor. 

Studerande inom följande studieområden kan erhålla stipendieersättningen: 
1. Språkstudier 
2. Verkstadsmekanisk eller fordonstekniska studier i gymnasieskolan 
3. Sjukvårdsstudier inom äldreomsorgen 

Stiftelsens förvaltning 
Fondens tillgångar skall göras räntebärande. Av fondens årliga avkastning skall hälften (50%) läggas 
till kapitalet och hälften (50%) utdelas enligt stiftelsens ändamål. 
Karlsborgs kommun, 212000-1629, I:lr förvaltare av makarna Mobergs stiftelse. Kommunen har 
uppdragit åt Ewa Häggiund skatte-och redovisningskonsult AB, att sköta löpande administration och 
redovisning. 

Arets utdelning 
Ingen utdelning har gjorts under året. 

Viktiga händelser under året 
Stiftelsen har registrerats hos Länsstyrelsen och Skatteverket. Fastigheten har sålts. 

Utblick mot 2016 
En översyn kommer att göras av stiftelsen tillgångar för att uppnå bästa möjliga avkastning. 
Kontakt kommer att tas med Kammarkollegiet angående en permutation för att kunna följa stiftelsens 
intentioner angående utdelning. 

Flerårsöversikt i Tkr 
2015-12-31 2014-12-31 

Nettoomsättnfng 
Resultat efter finansiella poster 
Balansomslutning 
Soliditet, % 

-6 
961 

99,2 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tilläggsupplysningar. 

-25 
968 

99 



Stiftelsen Makarna Margareta och 3(7) 

Sören Mobergs Minnesfond 
B02478-3634 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anl§ggningstil1g~ngar 
Byggnader och mark 1 101 000 

101 000 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 497472 497472 

497472 497472 

Summa anläggningstillgångar 497472 598472 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kassa och bank 463407 370023 

Summa omsättningstillgångar 463407 370024 

SUMMA TILLGANGAR 960879 968496 



Stiftelsen Makarna Margareta och 
Sören Mobergs Minnesfond 
602476-3634 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 3 

Bundet eget kapital 
Stiftelsekapital 

Fritt eget kapital 
Balanserade medel 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

2015-12-31 

983708 
983708 

-25 181 
-5647 

-30828 

952880 

7999 
7999 

960879 

2015 
Inga 

4(7) 

2014-12-31 

983708 
983708 

-25181 
-25181 

958527 

9969 
9969 

968496 

2014 
Inga 



Stiftelsen Makarna Margareta och 
Sören Mobergs Minnesfond 
802478·3634 

Tilläggsupplysningar 

Belopp I kr om inget annat anges 

Redovlsnings- och värderingsprinciper 

De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med Arsredovisningslagen och 
Bokförlngsnömndens allmänna råd. Och är oförändrade jämfört med föregående år. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Periodisering av utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
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Stiftelsen Makarna Margareta och 
Sören Mobergs Minnesfond 
802478-3634 

Noter 

Not 1 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärde 
Arets anskaffning 
Arets försäljning 

Utgående bokfört värde 

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 
Arets anskaffning 

Utgående anskaffningsvärde 

Marknadsvärde 
Värdereglering 

Bokfört värde 

Not 3 Eget kapital 
Stiftelse-

kapital 
Belopp vid årats ingång 983708 
Omföring av fg års resultat 
Arets resultat 

Belopp vid årets utgång 983708 
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2015-12-31 2014-12-31 

101 000 
101000 

-101000 

101 000 

2016-12-31 2014-12-31 

497472 
497472 

497472 497472 

513515 511 672 

497472 497472 

Balanserade Arets 
medel resultat 

-25 181 
-25 181 25181 

-5647 
-25181 ·5647 



Stiftelsen Makarna Margareta och 
Sören Mobergs Minnesfond 
802478-3634 

Underskrifter 

Ka risborg 2016- OJ - I 7 

~a~~_ 
Peter Lindroth 
Styrelseordförande 
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Min revisionsberättelse har lämnats 2016-

Joakim Lindblad 
Auktoriserad revisor 
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