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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-10-19 

KS § 141 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Sida 192 
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Ju lcrandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-10-19 

KS § 142 Skattesats rör år 2017 

Dnr 116.2016 

Kommunstyrelsens rörslag 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 21,32. 

Sammanfattning 
Ordförandeberedningen har lämnat ett förslag till skattesats år 2017 för 
Karlsborgs kommun. Förslaget är 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), Catarina Davidsson (C), Anders Ståhl (L) och Ingvar 
Kärrsmyr (KD), bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 140,2016-10-04 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-09-29 

Utdragsbestyrkande 
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J usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-10-19 

KS § 143 Budgetramar år 2017 

Dnr 116.2016 

Kommunstyrelsens iörslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till budget

och verksamhetsplan inklusive budgetramar för år 2017. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att till nyupplåning, det 
vill säga öka kommunen skulder under året med maximalt 30000 tkr. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Ramarna har uppdaterats med kända prisjusteringar och 
löneökningar. Därutöver har övriga medel till förfogande fördelats ut till 
nämndernas ramar. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-04 fastställdes 
utgångspunkter inför fördelning av budgetramar år 2017. 

Vid beredningen av ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde har viss 
revidering av utgångspunkterna gjorts med anledning av SKL:s skatteprognos 
2016-10-05. Förändringen av den totala ramen innebär en minskning med 243 
tkr. Del av statsbidraget för flyktingmottagning har förändrats från riktat till 
generellt 

Beredningen har även gjort ett förtydligande av investeringsbudgeten. Den 
beslutas i en egen punkt. 

Budget och verksamhetsplanen för 2017 innehåller oförändrad skattesats. 
Befolkningen är beräknad till 6 820 st. En särskild lönepott om 1,2 mnkr 
läggs till kommunstyrelsens förfogandeanslag. Budgeterat resultat är 7,4 
mnkr, två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Total ram för 
2017 är 359,6 mnkr innefattande 10,3 mnkr gällande det preliminära 
statsbidraget avseende nyanlända. 

Perspektiv och kommunfullmäktiges mål i kommunens styrkort är reviderat 
enligt tidigare beslut. 

Förslaget till budgetramar innebär en tydlig prioritering av socialnämndens 
och barn- och utbildningsnämndens verksamheter. De båda nämnderna får 
kraftigt höjda kommunbidragjämfört med år 2016. Noteras skall också att 
utöver de ramar som dessa nämnder får så tillkommer ytterligare cirka två 
mnkr per nämnd. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Notering 

Kommunstyrelsen 

Sam manträdesdatum 
2016-10-19 

Kjell Sjölund (C), Catarina Davidsson (C), Anders Ståhl (L) och Ingvar 
Kärrsmyr (KD) deltar inte i förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-12 
Ekonomienheten, Budget- och verksamhetsplan 2017 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-10-19 

KS § 144 Investeringsbudget år 2017 och plan år 2018-2019 

Dnr 116.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att maximalt investeringsutrymme för 

perioden 2017-2019 är 64 200 tkr fördelat på 21 400 tkr per år. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att av investeringsutrymmet får maximalt 
16 000 tkr årligen användas till de av nämnderna äskade 
investeringsrnedlen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att prioritering av investeringarna mellan 
de olika åren skall ske inom och mellan nämnderna så att 
investeringsnivån enligt punkt 2 hålls. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att ha 
det övergripande ansvaret för prioriteringar enligt punkt 3. 

5. Resterande del av investeringsutrymmet, maximalt 5400 tkr per år, ges 
ekonomichefen delegation att besluta om för eventuella tillkommande 
investeringar. 

6. Delegationen avser investeringar upp till maximalt 1 mnkr. Vid högre 
belopp skall avstämning ske med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 om en ny budgetprocess för 
kommunen som bland annat innehåll en ny mer långsiktig 
investeringsplanering. Investeringsbudget för kommande år samt plan för 
nästkommande två år ska beslutas av kommunfullmäktiges oktobermöte. 

Nämnderna har inkommit med förslag på investeringar för hela perioden samt 
listat eventuella projekt som kan bli aktuella om politiska beslut fattas. 
F öreslagna investeringar ska bidra till att kommunens tillgångsvärde bibehålls 
eller utökas samt verka för att kommunfullmäktiges långsiktiga mål uppfylls. 
Totalt för hela perioden 2017-2019 omfattar nämndernas lämnade äskanden 
47,7 mnkr. 

Ekonomiavdelningen har beräknat det ekonomiska utrymmet för perioden. 
Utrymmet är baserat på den finansiella plan som fullmäktige har beslutat. 

Den maximala investeringsvolymen bedöms av den politiska ledningen hamna 
på i genomsnitt 21,4 mnkr per år under perioden. Av den summan bedöms 
16,0 mnkr per år kunna användas för nämndernas äskanden. Resterande del, 
5,4 mnkr, avsätts för eventuella tillkommande investeringsbehov. 

Ekonomichefen föreslås få delegation att besluta om eventuella tillkommande 
investeringsbehov. Delegationen gäller för investeringar upp till maximalt 1 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 197 

Juslcnlnde:s sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-10-19 

mnkr. Vid högre belopp skall avstämning ske med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Notering 
Kjell Sjölund (C), Catarina Davidsson (C), Anders Ståhl (L) och Ingvar 
Kärrsmyr (KD) deltar inte i förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-12 
Ekonomichef Anders Johansson, Investeringsbudget 

Utdmgsbe:styrkandc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-10-19 

KS § 145 Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen 

Dnr 215.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan höjs med 0,5392 % av 

gällande prisbasbelopp år 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av 
tillämpningsföreskrifter för avgifter i Karlsborgs kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att tillämpningsföreskrifterna ska gälla 
från 2017-01-01. 

Sammanfattning 
Riksdagen har föreslagit höjt tak för avgifter enligt socialtjänstlagen 8 kap. 5 
§, tak för högsta avgiftsnivå, maxtaxan. 

Förslaget är att: 

Den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med 
vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från högst en tolftedel av 
0,48 % år 2016 (1 772 kr) av prisbasbeloppet till högst en tolftedel av 0,5392 
% år 2016 (1 991 kr) av prisbasbeloppet. 

F örslag på datum för ikraftträdande föreslås till 2016-07-0 1. 

Socialnämnden beslutade 2016-05-11 att inte höja taxan från 2016-07-0 1. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 142,2016-10-04 
Socialnämnden, Beslut § 91, 2016-09-07 

Utd rngsbcst.yrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-10-19 

KS § 146 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Dnr 151.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer reviderad delegationsordning i enlighet 
med upprättat förslag, att gälla från och med 2016-11-01. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordning fastställd av 
kommunstyrelsen 2016-06-14 § 117, samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till reviderad 
delegationsordning. 

Diverse mindre uppdateringar har framför allt gjorts i Ekonomiärenden samt 
Ren verkställighet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 143,2016-10-04 
Kansliet, Förslag till delegationsordning 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningens enheter 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 200 

JlIstomndes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-10-19 

KS § 147 Revidering av avtal om samverkan mellan Karlsborgs 
kommun och polismyndigheten fOr ökad trygghet 

Dnr 156.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till reviderat 

avtal om samverkan mellan Karlsborgs kommun och polismyndigheten 
för ökad trygghet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att avtalet ska gälla för åren 2017 till 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-06-14 att godkänna ett 
förslag till samverkansavtal mellan Karlsborgs kommun och polismyndigheten 
för ökad trygghet. Avtalet skulle gälla år 2016 och 2017. 

Från polismyndigheten har det nu kommit ett förslag om att avtalet i stället 
skall omfatta åren 2017 till 2019 

Innehållet i avtalet ändras inte, det är endast giltighetstiden som föreslås 
ändras. Polismyndigheten har även tryckt på att avtalet är "levande" och att 
det, vid behov, kan ändras under avtalsperioden. 

Karlsborgs kommun har inget att erinra mot den föreslagna förändringen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-01 
Handlingsplan 2017-2019 

Beslutet ska sändas till 
Polismyndigheten 

Utdmgsbestyrkallde 
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Juslerandes sign 

KS § 148 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-10-19 

Ulrika Aleniusson informerar om Kostutredningen. 

Anna Sundström informerar om slutrapporten Bra uppväxtvillkor i Karlsborg. 

Anders Johansson och Dijana Mesevic informerar om underlaget till Budget 
2017 samt Stratsys. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Inställda möten 

• Nytt datum för möte med Mölltorps ridsällskap 

• Möte med Försvarsmakten om möjligheter till placering av ny skola 

• Möte med Trafikverket 

KommunchefKjell-Åke Berglund informerar om rekrytering av ny 
säkerhetssamordnare. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-10-19 

KS § 149 Delegationsbeslut 

Inkommet delegationsbeslut delges ledamötena. 
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Karlsborgs kommun 

KS § 150 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-10-19 

Inkomna meddelanden delges ledamötena. 

Sida 203 


