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KS § 172 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-12-13 

KS § 173 Internkontroll rör kommunstyrelsens verksamhet år 2017 

Dnr 253.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa upprättat förslag till Internkontroll för 
kommunstyrelsens verksamhet 20 l 7. 

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 167, 2016-11-29 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-11-24 
Ekonomienheten, Internkontrollplan 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningens enheter 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes si gn 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-12-13 

KS § 174 Budget- och verksamhetsplan inklusive styrkort för 
kommunstyrelsen år 2017 

Dm 116.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Budget för 

kommunstyrelsen för år 2017. 

2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa Verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen för år 2017. 

3. Kommunstyrelsen beslutar fastställa Styrkort för kommunstyrelsen år 
2017. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Budgetunderlaget har uppdaterats med kända 
prisjusteringar och beslutade verksamhetsförändringar. Budgeten är utarbetat 
med tillägg enligt kommunfullmäktiges beslut i oktober. 

Budget- och verksamhetsplanen är inlagd i Stratsys och som bilaga ingår en 
redovisning av upprättad grundbudget. Grundbudgeten uppvisar ett underskott 
om -724 tkr. Förslag på åtgärder för att komma i balans redovisas 
tillsammans med konsekvensbeskrivningar. 

Förslaget innehåller även kommunstyrelsens styrkort för 2017 vilket är 
utformat i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Styrkortet redovisas i 
Stratsys. 

Förslag på sammanträdet 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna: Bifall till punkt 2 och 3. 

Sverigedemokraterna: Avslag till punkt 2. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med bifall från Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna vid punkt 2 och 3 mot 
Sverigedemokraternas förslag att avslå punkt 2 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Notering 
Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar 
inte i beslutet avseende punkt 1. 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet avseende punkt 2. 
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Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 168,2016-11-29 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-11-24 
Ekonomienheten, Budget- och verksamhetsplan 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Sida 235 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

KS § 175 Undertecknande av handlingar 

Dm 267.2016 

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 Torbjörn Colling (M) 
KommunchefKjell-Ake 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 Torbjörn Colling i kommunfullmäktige 2016-10-31 
utsetts till kommunstyrelsens l:e vice ordförande behöver personer utsedda att 
teckna firma revideras. 

UtdJagsbOSlyrkande 
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Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 169,2016-11-29 
Kommunfullmäktige, Beslut § 166, 2016-10-31 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbeslyrksnde 
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Justerandes sign 

/./JJ dJ 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-12-13 

KS § 176 Framtida matproduktion i Karlsborgs kommun 

Dm 16.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för den framtida 

matproduktionen i Karlsborgs kommun ska följa alternativ 3 i den 
nyligen genomförda kostutredningen. Alternativ 3 innebär att samtliga 
kök byggs om/ändras om till tillagningskök förutom Strandskolan. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschefen i uppdrag att utreda 
vilka tekniska lösningar och investeringar som krävs för tillagningskök 
enligt alternativ 3. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget, enligt punkt 2, ska lämnas till 
kansliet senast 2017-03-13. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att Kompassens kök fortsätter som 
tillagningskök tills vidare. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-26 att ge kommunchefen i uppdrag att ta 
fram direktiv till en utredning gällande framtida matproduktion i Karlsborgs 
kommun. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-12 att fastställa direktiven för en ny 
kost-utredning i Karlsborgs kommun. Utredningen skall särskilt ha fokus på 
följande aspekter: 

• Produktionsställen, antal tillagningskök. Skall maten tillagas av ett 
centralkök, eller centralkök och ute på vissa enheter alternativt ute på 
så många enheter som möjligt. 

• Miljöfaktorer, där bl.a. behovet av transporter skall belysas. 

• Kvalitetsaspekter rörande maten. 

• Ekonomi, där bl.a. effekter på personal och portionspris skall belysas. 

Ulrika Aleniusson, verksam kostchef i Hjo och Tibro, har på uppdrag av 
kommun chefen genomfört utredningen och presenterade den för 
kommunstyrelsen 2016-10-19. 
Utifrån de frågeställningar som utredningen skulle ha fokus på så blev hennes 
slutsats att rekommendera alternativ 3 som det alternativet som bör väljas för 
att hantera kommunens framtida matproduktion. 

Förslag på sammanträdet 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna: Bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 170, 2016-11-29 

I Uod ro. "",',"''''', 
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Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2016-11-17 
Ulrika Aleniusson, Utredning, 2016-10-14 

Beslutet ska sändas till 
Fastighetsenheten 

Sida 239 
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Justerandes sign 

j./;J Q) 

Kom munstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

KS § 177 Riktlinjer för offentlig belysning i Karlsborgs kommun 

Dnr 142.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för offentlig belysning i Karlsborgs 
kommun (bi1.21). 

Sammanfattning 
Allmänheten inkommer årligen med önskemål om ny gatubelysning, någon 
policy eller riktlinje finns inte. 

Gatubelysning ägs och underhålls av Karlsborgsenergi AB. Kommunen 
beslutar var belysning ska finnas och betalar alla årliga driftskostnader. 

Gatubelysningen finns i alla tätorter, Karlsborg, Forsvik, Undenäs, Mölltorp, 
Granvik, samt i Brevik och Sätra. 

Trafikverket ansvarar för 49:an genom Karlsborg där ADT > 2000 
fordon/dygn. Man tar inte ansvar för vägbelysning där trafikmängden är färre 
än 2000 fordon/dygn, vilket innebär att kommunen har ansvaret för belysning 
även på statliga vägar. 

Väg och gatumark i kommunens tätorter, för att räknas som tätort skall dessa 
krav uppfyllas vid nyinvestering: 

• Minsta fordonsmängd 300 Adt (Arsdygnstrafik). 

• Sammanhängande bebyggelse längs väg/gata med minst 20st 
fastigheter och åretruntboende. 

• Gång- och cykel vägar, där vinterväghållning sker. 

• Allmänna parkeringsplatser. 

Gatubelysning kan även sättas upp för att höja trafiksäkerheten och öka 
tryggheten där så krävs, för fotgängare och cyklister i otrygga miljöer. 

Förslag på sammanträdet 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna: Bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 171,2016-11-29 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Riktlinjer, 2016-11-18 

Beslutet ska sändas till 
Gata-/parkenheten 

UldragsbeSly,·kandc 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

KS § 178 Ansökan om tillfälligt utökat arvode till överförmyndaren 

Dm 232.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett tillfälligt utökat arvode för 
Överförmyndaren med anledning av det stora antalet ensamkommande 
barn. Arvode utgår för fyra kvartal 2016 och maximalt fyra kvartal 
2017 med 4 000 kr per kvartal. 

2. Kommunstyrelsen betonar vikten av att all extra ersättning i form av 
tillfälligt utökat arvode, övertid och liknande ska vara godkänt av 
behörig chef innan arbetet utförs. 

Sammanfattning 
Överförmyndaren har skickat in en skrivelse till kommunstyrelsen i 
Karlsborgs kommun men en ansökan om tillfälligt utökat arvode. 

Anledningen enligt Överförmyndaren är att nuvarande ersättning är oskälig då 
antalet ensamkommande barn har haft en stor ökning. 

Överförmyndaren har under de 14 år han inneburit tjänsten sett en stor ökning 
av antalet ärenden. Enligt egen uppskattning har antalet femdubblats till dags 
datum. Överförmyndarens bedömning är att det åtgår minst 20 timmar per 
kvartal för att återsöka medel från Migrationsverket samt för hantering av 
arvodes- och tolkfakturor. 

Överförmyndaren ansöker därför om tillfälligt utökat arvode från kvartal 3 
2015 till och med kvartal 2 2016. Fyra kvartal x 20 timmar x 200 kr = 16000 
kr utöver det normala arvodet om 18 000 kr. Den höga belastningen kvarstår 
och Överförmyndaren avser även att ansöka om kvartal 3 och 4 2016. 
Därutöver är 16 000 kr i tillfälligt utökat arvode inlagt i budget 2017. 

Att volymen av ärenden har ökat råder det inte tvivel om. Sedan frågan om det 
motsvarar 20 timmar per kvartal har vi Överförmyndarens bedömning att 
tillgå. Till frågan kommer också tidsaspekten hur långt tillbaka man ska gå 
och utbetala ett tillfälligt utökat arvode. 

Förslaget är att tillfällig ersättning utgår för fyra kvartal innevarande år och 
2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 172,2016-11-29 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-11-22 
Överförmyndare Claes Kjellberg, Skrivelse, 2016-10-20 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

Beslutet ska sändas till 
Överf6nnyndare Claes Kjellberg 

I Utdm~ t yrkande 

Sida 242 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 243 

Justerandes sign 

OJ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

KS § 179 Medborgarlöfte år 2017 

Dnr 265.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat forslag till 
medborgarlöfte i Karlsborg for år 2017 (bi1.22). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordforande Peter 
Lindroth i uppdrag att underteckna medborgarlöfte i Karlsborg for år 
2017. 

Sammanfattning 
Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelsen 
mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska 
hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. 
Problemområdet är framtaget genom medborgardialoger, medarbetardialoger 
och finns angivet i överenskommelsen mellan polis och kommun. 
I genomfOrda möten med invånarna har det framkommit att trafikanter som 
bryter mot trafikregler skapar otrygghet. Fordon som framfors vårdslöst, håller 
for höga hastigheter, "buskörning", a-traktorer, mopedister och cyklister som 
inte fOljer trafikreglerna är sådant som bidrar till en otrygg miljö. 

Under 2017 kommer polisen och Karlsborgs kommun att särskilt fokusera på 
trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön med syfte att minska felbeteenden i 
trafiken och öka tryggheten i den offentliga miljön. 

De aktiviteter som skall genomfOras under 2017 är: 

• Att genomfora minst tio stycken trafikkontroller med fokus på a
traktorer, hastighets- och nykterhetskontroller samt trafikfarliga 
beteenden. (polisen). 

• Att genomfora trafikutbildningsinsatser for barn och ungdomar i 
kommunens skolor samt genomfora utbildningsinsatser vid 
asylboenden. (kommunen). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 173,2016-11-29 
Kommunstyrelsens ordfOrande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-11-21 
Polismyndigheten och Karlsborgs kommun, Medborgarlöfte 

Beslutet ska sändas till 
Polismyndigheten 
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Justerandes sign 

Kom munstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 

2016-12-13 

KS § 180 Begäran om förlängd tid rör Ansökan om tillgänglighetsflagg 

Dm 193.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar förlänga tidpunkten för redovisning av 

uppdraget gällande att inkomma med underlag för en ev. ansökan om 
tillgänglighetsflagg. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att underlaget ska vara kansliet tillhanda 
senast 2017-02-13. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-12 att ge kommunchefen i uppdrag att 
återkomma med underlag inför ett slutligt ställningstagande till om Karlsborgs 
kommun ska ansöka om tillgänglighetsflagg. 
A v underlaget ska det framgå hur en ansökan går till samt vilka åtaganden 
som följer med att man tilldelas tillgänglighetsflagg. Vem ansvarar för arbetet 
och hur ser finansieringen ut? Underlaget ska även redovisa övriga aktörers, 
till exempel näringslivets och handelns, intresse, roll och ansvar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 174,2016-11-29 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2016-11-17 

Beslutet ska sändas till 
KommunchefKjell-Åke Berglund 

I U Idmg"~1 ye",","" 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

KS § 181 Extra medel till sommarlovsentreprenörerna i Karlsborg 

Dnr 251.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja sommarlovsentreprenörerna år 

2016 ett extra anslag på 13 000 kr. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att medel anslås ut kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2016. 

Sammanfattning 
Projektet sommarlovsentreprenörer har bedrivits under ett antal år med syfte 
att ge ungdomar en möjlighet att prova hur det är att driva ett eget företag. 
Tidigare år har Hjo, Tibro och Karlsborg bedrivit projektet tillsammans men i 
år beslutade sig Tibro för att inte delta. 
Då kostnader för licens och utbildningspaket fördelas mellan kommunerna 
innebar Tibros ställningstagande att kostnaden för övriga kommuner blev lite 
högre. 
I Kommunstyrelsens budget för år 2016 finns anslaget ett bidrag till 
sommarlovsentreprenörer. Bidraget är på 75000 kr och beräknas täcka 
kostnaden för totalt åtta deltagande ungdomar. Under år 2016 deltog totalt tio 
ungdomar från Karlsborgs kommun. Det tillsammans med lite högre 
gemensamma kostnader gör att projektledaren för sommarlovsentreprenörerna 
har i en skrivelse bett kommunen om ett extra anslag på 13 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 175,2016-11-29 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-11-21 
Ronny Olsson, Tjänsteskrivelse, 2016-11-14 

Beslutet ska sändas till 
Ronny Olsson 
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J usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

KS § 182 Budgetuppr6ljning och delårsrapport år 2017 

Dnr 258.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till tidplan för 
budgetuppföljning och delårsrapport år 2017. 

Sammanfattning 
Följande tidplan föreslås avseende nämnderna och Vabergskoncernens 
ekonomiska rapportering till KS och KF. Sammanställning och rapportering 
görs enligt mallar som tagits fram av ekonomi enheten. 

I nämnder med underskott bör ökad fokusering ske när det gäller 
verkställighet av åtgärdsplaner. Problemet är inte att prognostisera utfallet och 
identifiera bristerna, utan att fastställa åtgärdsplaner och säkerställa att de blir 
genomförda i tid. 

Helårsprognos baserad Inlämning av material till 
på utfallet under månad Ekonomienheten (Stratsys) 

April 
Juni *) 
Oktober 

Senast den 3/6 
Senast den 15/8 
Senast den 24/11 

8/6 
7/9 

ej aktuellt 

Utskick till KS 
(Stratsys) 

*) = Utgör underlag rör delårsrapporterna vilka fastställs av KF. 

Kommunledningskontoret lämnar underlag till KS om den egna verksamheten 
enligt ovanstående tidplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 176,2016-11-29 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-11-22 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 247 

lusterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

KS § 183 Plan uppdrag avseende fastigheterna Vanäs 1:6 och 1:9, Heden 

Dm 273.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge plan- och byggenheten i uppdrag att utarbeta 
en ny detaljplan för fastigheterna Vanäs 1:6 och 1 :9, Heden. 

Sammanfattning 
Arbetet med att få till stånd en ny skola pågår. Skolan är tänkt att placeras på 
Heden i så nära anslutning till Molidens sim- och idrottshall som möjligt. 
Skolan planeras omfatta klass F till 9. 

Diskussioner har förts med Försvarsmakten som är verksamhetsutövare samt 
med Statens fastighetsverk, SFV, som är markägare. SFV har även tagit upp 
frågan med Riksantikvarieämbetet som är kulturhistoriskt ansvariga. 
Diskussionerna har förts i positiv anda men det kommer att dröja ett tag innan 
kommunen kan få slutligt besked om en skolbyggnation är möjlig. 

En del i den kommande processen är att utarbeta en ny detaljplan för 
Hedenornrådet då nuvarande plan inte medger någon skolbyggnad. För att 
vinna tid vill kommunstyrelsen nu påbörja arbetet med en ny detaljplan för 
området. Den nya planen skall omfatta områdena på båda sidor av 
Flottiljvägen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2016-12-
01 

Beslutet ska sändas till 
Plan- och byggenheten 

Uldragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 248 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdalum 

2016-12-13 

KS § 184 Planuppdrag avseende fastigheten Svanvik 4:2, området norr 
om Göta kanal 

Dnr 274.2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge plan- och byggenheten i uppdrag att utarbeta 
en ny detaljplan för fastigheten 4:4, området norr om Göta kanal. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsett en särskild utvecklingsgrupp vars 
huvuduppgift är att arbeta med genomförandet av kommunens översiktsplan, 
ÖP. Gruppen har under en tid sett på olika möjligheter att utveckla området 
norr om Göta kanal till i höjd med OKQ8-macken. 

Gruppen har presenterat sina ideer för arbetsutskottet och har då pekat på 
behovet aven ny detaljplan. Skälet är att nuvarande detaljplan innebär ett antal 
begränsningar för möjligheten att utveckla det aktuella området i enlighet med 
översiktsplanens intentioner. 

Arbetsutskottet har samma uppfattning som utvecklings gruppen och föreslår 
därför att byggnadskontoret får i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2016-12-
01 

Beslutet ska sändas till 
Plan- och byggenheten 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 249 

Justerandes sign 

ej) 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

KS § 185 Val av ledamot till Rådet för funktionshinderfrågor 

Dnr 77.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Anders Gunnarsson (M) ti11ledamot i 
Rådet fOr funktionshinderfrågor för tiden 2017-01-01 - 2018-12-31. 

Ledamot 
Anders Gunnarsson (M) 
Svanvik Västergården 1 
546 95 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Rådet för funktionshinderfrågor 
Anders Gunnarsson 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

J u~ternndcs sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

KS § 186 Val av ledamot till Kommunala pensionärsrådet 

Dnr 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Lindroth (S) ti11ledamot i 
Kommunala pensionärsrådet för tiden 2017-01-01 - 2018-12-31. 

Ledamot 
Peter Lindroth 
Västra Vägen 50 
546 31 KARLS BORG 

Beslutet sänds till 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Peter Lindroth 

(S) 

Utdrngsbcslyrkandc 

Sida 250 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 251 

Justcillndcs sign 

KS § 187 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 
2016-12-13 

Anders Lundgren (C) informerar om aktuellt inom Vättemvårdsförbundet 
samt Skjutfåltsrådet. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth informerar om aktuellt inom 
Karlsborgs Utveckling AB. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om: 

• Internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2017. 

• Budget- och verksamhetsplan inklusive styrkort för kommunstyrelsen 
2017. 

• Kommunforskning i Väst, finansiell profil 

KommunchefKjell-Åke Berglund informerar om: 

• Växel samarbete 

• Rekrytering säkerhetssamordnare 

• Rekrytering samhällsbyggnadschef 

• Bidrag till fördjupning av Granviks hamn 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

KS § 188 Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamötena. 

Sida 252 



Karlsborgs kommun 

KS § 189 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-12-13 

Aktuella meddelanden delges ledamötena. 

I U""'g"'~ty,kand, 

Sida 253 



Bilaga 21 KS § 177 2016-12-13 

Karlsborgs kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

2016-11-18 

Kommunstyrelsen 

Riktlinjer tör offentlig belysning i Karlsborgs kommun 

Allmänheten inkommer årligen med önskemål om ny gatubelysning, någon policy eller 
riktlinje finns inte. 

Bakgrund 
Gatubelysning ägs och underhålls av Karlsborgsenergi AB. Kommunen beslutar var 
belysning skall finnas och betalar alla årliga driftskostnader. 

1 (1 ) 

Gatubelysningen finns i alla tätorter, Karlsborg, Forsvik, Undenäs, MÖlltorp, Granvik, samt 
i Brevik och Sätra 

Trafikverket ansvarar för 49:an genom Karlsborg där AOT > 2000 fordon/dygn. Man tar 
inte ansvar för vägbelysning där trafikmängden är färre än 2000 fordon/dygn, vilket 
innebär att kommunen har ansvaret för belysning även på statliga vägar. 

Förslag till riktlinjer för gatubelysning 
Väg och gatumark i kommunens tätorter, för att räknas som tätort skall dessa krav 
uppfyllas vid nyinvestering: 
- minsta fordonsmängd 300 Adt (Arsdygnstrafik) 
- sammanhängande bebyggelse längs väg/gata med minst 20st fastigheter och 
åretruntboende. 

Gång- och cykel vägar, där vinterväghållning sker 

Allmänna parkeringsplatser 

Gatubelysning kan även sättas upp för att höja trafiksäkerheten och öka tryggheten där så 
krävs, för fotgängare och cyklister i otrygga miljöer. 

Gatu- och parkenheten, Arvid Lindner 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 54682 Karlsborg • 0505-170 00 

www.karlsborg.se.karlsborg.kommun@karlsborg .se 



polisen 

Bilaga 22 KS § 179 2016-12-13 

Karlsborgs 
kommun 

Medborgarlöfte i Karlsborg 
2017 



Bakgrund 
Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelsen mellan polis och 
kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och 
minska brottsligheten i ett område. Problemområdet är framtaget genom medborgardialoger, 
medarbetardialoger och finns angivet i överenskommelsen mellan polis och kommun. 

Situationen idag 
I våra möten med invånarna har det kommit fram att trafikanter som bryter mot trafikregler skapar 
otrygghet. Fordon som framförs vårdslöst, håller för höga hastigheter, "buskörning", a-traktorer, 
mopedister och cyklister som inte följer trafikreglerna är sådant som bidrar till en otrygg miljö. 

Vårt löfte till invånarna 
Under 2017 kommer polisen och Karlsborgs kommun att särskilt fokusera på trygghetsskapande 
åtgärder i trafikmiljön. 

Det här vill vi uppnå 
Vi vill minska felbeteenden i trafiken och öka tryggheten i den offentliga miljön. 

Våra aktiviteter 

• Att genomföra minst tio stycken trafikkontroller med fokus på a-traktorer, hastighets- och 
nykterhetskontroller samt trafikfarliga beteenden (polisen). 

• Att genomföra trafikutbildningsinsatser för barn och ungdomar i kommunens skolor samt 
genomföra utbildningsinsatser vid asylboenden. (kommunen). 

Karlsborg den 2016-11-30 

2C7?z ~ 
Peter Lindroth 

Kommunstyrelsens ordförande 
Karlsborgs kommun 


