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Justerandes sign 

KS§ 1 

Kom m unstyreisen 

Sam manträdesdatum 
2017-01-25 

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen med fdrändringen att ärendet Val av 
ersättare till Kommunala pensionärsrådet, läggs till dagordningen. 



IvIJJ 

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 

Justcr.lndcs sign 

aD 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

KS§2 Revidering av A vfallsf"öreskrifter f"ör Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

Dm 268.2016 

Kommunstyrelsens f"örslag 
Kommunfullmäktige beslutar att för Karlsborgs kommuns del fastställa 
revideringen av Avfallsföreskrifter för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Inom AÖS finns för närvarande tre gällande avfallsföreskrifter. En för Skara, 
en för Mariestad och Gullspång samt en för Falköping, Hjo, Karlsborg, 
Skövde, Tibro och Töreboda. För att möjliggöra samordning och 
effektivisering görs dessa om till en gemensam och uppdaterad 
avfallsföreskrift. 

AÖS har i samarbete med miljönämnderna i medlemskommunerna upprättat 
förslag till gemensam avfallsföreskrift. Samråd av förslag till 
avfallsföreskrifter har genomförts med ett antal olika organisationer och 
utställning av föreskrifterna har skett i samtliga kommuner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 2, 2017-01-10 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslut, 2016-11-21 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Avfallsföreskrifter 

I U<d"~b lyrkandc 
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Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

KS§3 Tolkf"örmedling Väst delårsrapport 2016 

Dm 272.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Väst delårsrapport 
för år 2016. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra 
Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, 
Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara och Öckerö. 

En direktion med ledamöter från respektive medlem leder 
kommunalförbundet. Särskilt utsedda revisorer finns för att granska 
förbundets verksamhet. 

Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översiktligt 
granskat förbundets delårsrapport per 20 16-08-31. Av kommunallagens 
bestämmelser i kap 8 § 20 a framgår, att minst en delårsrapport ska upprättas 
för verksamheten i enlighet med bestämmelserna om kommunal redovisning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 3,2017-01-10 
Tolkförmedling Väst, Skrivelse, 2016-11-18 
Revisorerna Tolkförmedling Väst, Rapport, 2016-11-16 
PWC, Rapport, 2016-10-25 
Tolkförmedling Väst, Delårsrapport 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 

J usterandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

KS§4 Revidering av Föreningsbidrag i Karlsborgs kommun 

Dnr 165.2016 

Kommunstyrelsens f'örslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revideringen av Föreningsbidrag i 
Karlsborgs kommun att gälla från 2017-04-01. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden gav foreningskonsulent, Thorbjöm Ingvarsson, i 
uppdrag att revidera nuvarande stadgar gällande regler for foreningsbidrag och 
mindre forändringar har skett vid flertalet punkter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 4, 2017-01-10 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 83,2016-12-14 
Kultur- och fritidsnämnden, Föreningsbidrag 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

KS§S Delårsrapport 2016 rör Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dill 280.2016 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avfallshantering Östra Skaraborgs 
delårsrapport för år 2016. 

Sammanfattning 
Delårsrapport har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Delårets 
resultat är negativt och uppgår till -4,5 mnkr vilket är något mer än det 
budgeterade resultatet på -3,4 mnkr. 

Soliditeten uppgår till 67,1 procent vilket innebär att det finansiella målet är 
uppfyllt. Den ekonomiska ställningen är fortsatt god med ett eget kapital om 
68 mnkr. Det egna kapitalet har ökat eftersom de nya medlemskommunerna 
bidragit med ett kapitaltillskott på ca 21 mnkr. 

Prognosen för helåret 2016 visar på ett underskott på ca -7 mnkr vilket är i 
enlighet med budgeterat resultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 5,2017-01-10 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslut § 23, 2016-09-19 
Revisorerna, Avfallshantering Östra Skaraborg, Rapport, 2016-09-21 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Delårsrapport 

Uldragsbe t yrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdalum 

2017-01-25 

Sida 8 

KS§6 Revidering av Regler iör ersättning rör iörtroendevalda i 
Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 

Dm 6.2017 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till regler för 
ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun 
mandatperioden 2015-2018 att gälla från och med 2017-03-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har i en skrivelse föreslagit en justering av 
gällande regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda. De föreslår att 
ersättningen vid informations- och utbildningsinsatser skall vara hälften av 
den ersättning som ges vid kommunfullmäktiges sammanträden. Halverad 
ersättning innebär 375 kronor vid informations- och utbildningsinsatser för 
kommunfullmäktiges ledamöter. 
I samband med justeringen i enlighet med presidiets förslag föreslås även att 
ett förtydligande görs i reglerna. Det gäller förtroendevaldas deltagande i 
sammanträden utöver nämnds- och styrelsesammanträden. Här föreslås inga 
nya ersättningsnivåer. Det handlar endast om den praktiska hanteringen vid 
äskanden om ersättning. 
Grundtanken med regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda är att de 
skall fastställas i god tid före varje ny mandatperiod. Det är viktigt att den som 
överväger att engagera sig politiskt vet vad som gäller. Att ändra reglerna 
under mandatperioden skall undvikas. 
I det nu aktuella förslaget anser beredningen att det inte föreligger några 
hinder att göra de justeringar som föreslås även mitt i en mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 6,2017-01-10 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-01-04 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Förslag till regler, 2017-01-03 

Uldrag beslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

KS§7 Finansiering Karlsborgs Utveckling AB 

Dnr 8.2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 9 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

Sammanfattning 
Karlsborgs Utveckling AB, KUB, har i en framställan till kommunens 
representanter i styrelsen framfört behov av ökad kommunal finansiering av 
verksamheten i bolaget. 

Anledningen till framställan beror i första hand på en omläggning av den 
nationella arbetsmarknadspolitiken. Bland annat så har åtgärden som kallades 
Fas 3 upphört och därmed försvann en stor del av KUB:s finansiering. 

Med största sannolikhet så kommer Fas 3 ersättas med annan åtgärd men det 
är ännu inte klart med vad för åtgärd och vilka ekonomiska förutsättningar 
som kommer att erbjudas. 

Efter en dialog i KUB:s styrelse har en lösning på den ekonomiska situationen 
arbetats fram. Den innebär att kommunen avsätter medel som en säkerhet samt 
att KUB skall intensifiera arbetet med att ansöka om nationella projektmedel. 

KUB:s styrelses bedömning är att genom dessa åtgärder tryggas en fortsatt 
bred och framgångsrik verksamhet. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Återremiss för ytterligare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar sammanträdet om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras för ytterligare beredning och finner att mötet beslutar att ärendet 
återremitteras för ytterligare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 7,2017-01-10 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-01-04 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs Utveckling AB 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

KS§8 Utökad medfinansiering av projekt Maritimt 
kunskapscentrum och utveckling besöks mål Forsvik 

Dnr 9.2017 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun är positiv till att en 

omarbetad projektansökan av projekt Maritimt kunskap s centrum och 
utveckling besöksmål Forsvik lämnas till Regionutvecklingsnämnden. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun som kontant 
medfinansiering av projektet, utöver tidigare avsatta medel, avsätter 
ytterligare 250 000 kr för år 2017. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att medel enligt punkt 2 anslås ur 
kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2017. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiering enligt punkt 2 sker 
under förutsättning att övriga finansiärer godkänner den omarbetade 
proj ektansökan. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-15 att starta 
projektet Maritimt kunskapscentrum och besöksmål Forsvik. Projektet var från 
början tänkt att löpa under tre år, 2015-2017. 
Ett antal oväntade händelser under år 2015 och början av 2016 hade stor 
påverkan på möjligheterna att slutföra projektet inom tänkt tidsram. Därför 
genomfördes en förhandling med Regionutvecklingsnämnden samt Skaraborgs 
kommunalförbund på våren 2016. Det beslutades då att projektet skulle 
förlängas fram till 2018-06-30. 
Under år 2016 har ytterligare ett antal oförutsedda händelser påverkat 
projektets möjlighet till genomförande negativt. På grund av detta har ännu en 
omarbetning av den ursprungliga projektansökan gjorts. I denna föreslås nu att 
projektet förlängs en gång till och nytt slutdatum föreslås nu vara 2018-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 8,2017-01-10 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-01-04 

Beslutet ska sändas till 
Forsviks Maritima kunskapscentrum & besöksmål 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

KS§9 Val av ersättare till Kommunala pensionärsrådet 

Dnr 77.2015 

Arbetsutskottets beslut 

Sida 11 

Kommunstyrelsen utser följande ersättare i Kommunala pensionärsrådet för 
tiden 2017-02-01 - 2018-12-31: 

Ersättare 
Torbjörn Colling (M) 
Vråkstigen 1 
546 33 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Kommunala pensionärsrådet 
Torbjörn Colling 
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J USICI'311dcs sign 

KS § 10 Information 

Kom m unstyreisen 

Sammanlrädesdalum 
2017-01-25 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet Utökad medfinansiering 
av projekt Maritimt kunskaps centrum och utveckling besöksmål Forsvik. 

Personalkonsulent Sara Hedberg informerar om Extratjänster. 

Kultur- och fritidschefThomas Blomgren informerar i ärendet Revidering av 
Föreningsbidrag i Karlsborgs kommun. 

Näringslivschef Fredrik Tidholm och arbetsmarknadschef Iren Petterson 
informerar i ärendet Finansiering Karlsborgs Utveckling AB. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Landsbygdskommittens slutbetänkande 

• Nytt avtal om deltidsbrandmän 

Uldmgsbei\lyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justcmndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

KS § 11 Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamötena. 

UldmgsbCSlyrkandc 
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Karlsborgs kommun 

KS § 12 Meddelanden 

SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Aktuella meddelanden delges ledamötena. 

Justernndcs sign Utdrngsbestyrkande 

Sida 14 


