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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §26 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

t yrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §27 

Dnr 26.2017 

Årsredovisning år 2016 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 
2016. 

2. Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som bolagen i 
Vabergskoncernen bedrivit under år 2016 har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till årsredovisning 
innehållande nämndernas/styrelsers verksamhetsberättelser, resultat- och 
balansräkning för kommunkoncernen. 

Karlsborgs kommun uppvisar för år 2016 ett positivt resultat på 19,0 mnkr (år 
2015 9,9 mnkr), vilket motsvarar 5,2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Budgeterat resultat för år 2016 var 7,0 mnkr 2,0 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

I resultatet ingår ej förbrukade tillfälliga statsbidrag för mottagande av 
flyktingar 6,5 mnkr. Resultatet bortsett från dessa tillfälliga medel, (12,5 
mnkr, 3,5 %) är fortfarande betydligt över budget och förra årets resultat. 

Övriga positiva utfall i förhållande till budget är skatteintäkter 1,0 mnkr och 
finansiella intäkter och kostnader 1,1 mnkr. Främst på grund aven lägre 
räntenivå än budgeterat. Negativt utfall är pensionskostnader 2,0 mnkr mer än 
budget efter ökad avsättning under året. 

De två mest positiva händelserna år 2016 är att samtliga nämnder och bolag 
redovisar ett positivt resultat samt att befolkningen ökat med 149 personer och 
uppgår till 6 913. 

Måluppfyllelsen i kommunens styrkortsmodell har förbättrats jämfört med 
föregående år, det kvarstår dock förbättringsområden. 

Kommunkoncernen, kommunen och de kommunala bolagen, redovisar ett 
positivt resultat om 24,4 mnkr (17,3 mnkr). 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2017-03-09 
Ekonomienheten, Årsredovisning 2016 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum : 2017-03-15 

KS §28 

Dm 18.2017 

Internkontroll år 2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad internkontroll for år 2016. 

Sammanfattning 
Samtliga nämnder och styrelser har i enlighet med fastställd tidplan inkommit 
med internkontrollrapporter. 

Rapporterna avseende 2016 visar att några av kontrollrnomenten hade brister. 
De flesta anmärkningarna får dock ses som ringa. Nivån ligger något under 
närmast foregående år, en forklaring kan vara många nyanställda. Där rutiner 
inte har blivit kända fullt ut. 

Nämnas kan då brister vid rapportering av delegationsbeslut och inlämning for 
diariefOring. 

Vid kontering av fakturor har det forekommit brister i permanenta anteckning 
med syfte i de fall då detta krävs. 

Enligt stickprov har de flesta inköpen, då avtal finns, utforts enligt tecknade 
avtal. Det finns dock brister i användandet av rekvisition vid inköp då avtal ej 
är tecknade, i några fall. 

Att enbart behöriga beställare utfort inköpen finns det ej något tillfredställande 
kontrollsystem fOr. 

De brister som påvisats kommer enligt rapporterna att bli åtgärdade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen har en tillfredställande 
internkontroll men behov finns att forbättra rutiner. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2017-03-08 
Ekonomienheten, Internkontroll 2016 

Utdragsbestyrkande 
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KS §29 

Dm 61.2017 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

Överföring av investeringsmedel 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till överföring av 
investeringsmedel från investeringsbudget år 2016 till investeringsbudget år 
2017. 

Sammanfattning 
Kommunens nämnder har inkommit med ansökningar om att få föra över del 
av investeringsanslag som beviljats under år 2016 och som inte blivit 
avslutade under året. 

Nedan följer en sammanställning över ansökta överföringar: 

Nämnd Benämning Start Ursprungs 
år belopp 

Kommunstyrelse Ny grafisk profil 2015 200 
Kommunstyrelse Dokumentmallsystem 2016 100 
Kommunstyrelse E-tjänster 2016 170 
Kommunstyrelse Ny IT-plattform 2016 600 
Kommunstyrelse Utbyte centrifug reningsverket 2015 700 
Kommunstyrelse Haganäset relining avlopp 2016 220 
Kommunstyrelse Byte styrsystem pumpstationer 2016 500 
Kommunstyrelse Pumpstation Mölltorp 2016 400 
Kommunstyrelse Renovering vattentornet 2014 3500 
Kommunstyrelse Åsen ombyggnad av gator 2015 800 
Kommunstyrelse Åsen ombyggnad gator 2016 500 
Kommunstyrelse Kartprogram 2016 40 
Kommunstyrelse Grindstugevägen, utbyggnad 2016 500 
Kultur- o fritidsnämnd Offentlig utsmyckning 2016 275 
Barn o utbild. nämnd Arb. miljöanp. Mölltorps skola 2016 150 
Barn o utbild. nämnd Arb. miljöanp. Kompassen 2016 85 

Summa 
(tkr) 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2017-03-08 

Utdragsbestyrkande 

Överf6ring 
till 2017 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §30 Svar på motion om Rationaliseringsanalys 

Dm 236.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anförts, att 
avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "kommunen genomför en generell analys av de tänkbara 
rationaliseringsmöjligheter som kan finnas i kommunen. En lämplig 
utgångpunkt för analysen kan vara den rapport som Skattebetalarna tog fram i 
somras." 

De kommunala nämnderna och förvaltningarna har ett kontinuerligt uppdrag 
som handlar om rationaliseringar, prioriteringar och effektiviseringar. Det 
innebär att samtliga kostnader ska såväl utvärderas som 
konsekvensbedömmas. Detta skall göras både före det att beslut tas om en 
åtgärd och efter att den har blivit utförd. Man skall även jämföra sig med 
liknande kommuner i syfte att hitta möjligheter till förbättringar av den egna 
verksamheten. Sveriges kommuner och landsting, SKL, publicerar även olika 
typer av jämförelser mellan olika kommuner. I de jämförelserna tar man 
hänsyn till ett antal olika kriterier och får då fram en så kallad strukturkostnad. 
Där ingår bland annat befolkningens sammansättning och kommunens 
geografiska yta. 

Den rapport från Skattebetalarnas förening som motionären hänvisar till är 
även det en slags jämförelse mellan kommuner. Där har man beräknat 
besparingspotentialen utifrån jämförbara kommuner baserat på befolkningens 
storlek. 

Karlsborgs kommun föredrar att använda sig av de underlag som SKL 
presenterar då dessa bedöms vila på fakta och sakförhållanden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 26, 2017-02-28 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-02-21 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-10-27 

Utdragsbcslyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §31 Svar på motion om Komplettering av Års- och 
delårsrapporter 

Dnr 235.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anförts, att 
avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "kommunen under punkten Förvaltningsberättelse i Års
och delårsrapporterna för kommunkoncernen kompletteras med en 
beskrivning av utvecklingen av arbetsmarknaden i kommunen. Motsvarande 
komplettering bör också införas i dokumentet Års- och Delårsrapport för 
kommunstyrelsen, lämpligen under punkten Samhällsutveckling." 

När det gäller utformning av, och innehåll i, kommunens olika redovisningar 
finns många olika önskemål och förslag. Ekonomienheten gör en avvägning 
och prioritering av vad som ska finnas med i dokumenten innan de föreläggs 
politiken inför beslut. Viktiga delar i bedömningen är till exempel hur 
omfattande dessa dokument ska vara samt om man kan finna information, 
statistik och nyckeltal på annat håll. 

Vad gäller statistik om arbetsmarknaden finns en stor mängd information att 
hämta hos Arbetsförmedlingen, där den finns redovisad på både nationell, 
regional samt på lokal nivå. Därmed bedöms just det behovet vara väl 
tillgodosett. 

Förslag på sammanträdet 
Conny Winrot: Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Conny Winrots förslag att 
bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Notering 
Conny Winrot reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 27, 2017-02-28 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-02-21 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-10-27 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §32 Svar på motion om Förteckning över politiska befattningar 

Dm 264.2016 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anförts, att anse 
motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "kommunen till valet 2018 tar fram en total förteckning 
över de organisationsenheter och deras storlek där det är aktuellt med att göra 
politiska tillsättningar med utgångspunkt från valresultatet. 
En sådan förteckning skulle avsevärt underlätta såväl tillsättningsarbetet som 
uppföljningen av detta." 

Inför varje ny mandatperiod tillsätts en särskild beredning med representation 
från samtliga partier i kommunfullmäktige. Beredningen har två uppgifter: 
Den ena rör den politiska organisationen och den andra arvoden iör de 
politiska uppdragen. Beredningen skall vara fardig med sitt arbete i så god 
tid före valet att kommunfullmäktige kan fatta beslut senast i mars månad 
valåret. 

Den del av beredningens uppdrag som rör den politiska organisationen 
resulterar i ett förslag som föreslår vilka nämnder, styrelser och bolag som 
skall finnas under kommande mandatperiod. Där föreslår även hur många 
ledamöter som skall finnas i respektive nämnd och styrelse. 

Beredningen presenterar alltså en sammanställning som motsvarar det som 
motionären föreslår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 28, 2017-02-28 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-02-21 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-11-27 

Uldrngsbeslyrkandc 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §33 Svar på medborgarförslag om Informationstavla vid 
stenmonumentet söder om Strömmen, KraftsamIaren 

Dm 61.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anförts, att 
bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
RolfKvicklund inkom 2016-06-20med ett medborgarförslag gällande en 
informationsskylt vid stenmonumentet Kraftsamiaren. Rolf Kvicklund 
efterlyste information om vilket namn monumentet har, vilken konstnären är, 
när konstverket anlades samt vilka bergarter som ingår i kompositionen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har låtit göra en skylt med information samt 
satt upp den vid konstverket. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 29, 2017-02-28 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut, 2017-02-22 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-02-20 
Rolf Kvicklund, Medborgarförslag, 2016-06-17 

Utdragsbestyrkande 
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Konununstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS§34 Omfördelning av medel till kommunstyrelsens 
förfogandeanslag 

Dnr 64.2017 

Kommunstyrelsens förslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens 
forfogandeanslag for år 2017 med 250000 kr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utökningen enligt punkt 1 finansieras 
genom att medel anslås ur kommunfullmäktiges fOrfogandeanslag for 
år 2017. 

Sammanfattning 
I budgeten fOr år 2017 finns totalt 250000 kr anslaget i kommunstyrelsens 
forfo gandeanslag. 
I kommunfullmäktiges forfogandeanslag i budget 2017 finns totalt 1 700000 
kr anslaget. 

Grundtanken med fOrdelningen är att åtgärder, projekt och liknande som, 
omfattar större summor i finansiering ska beslutas och finansieras av 
kommunfullmäktige. 

I januari lämnade kommunen in en omarbetad projektplan fOr utvecklingen i 
Forsvik. Den innehöll, bland annat, en utökad medfinansiering under år 2017 
på totalt 250 000 kr. Kommunfullmäktige hade inget sammanträde i januari 
och därfOr beslutade kommunstyrelsen om kommunens medverkan i 
projektansökan samt anvisade medel till den medfinansiering som krävdes. 
Det innebar att kommunstyrelsen avsatte alla medel som fanns i 
fOrfo gandeanslaget. 

Kommunstyrelsen bör ha viss frihet att besluta i olika frågor och då även 
kunna anslå medel. Förslaget som foreläggs nu innebär att kommunstyrelsens 
fOrfogandeanslag återställs till den nivå det hade vid årets början samt att detta 
görs genom att medel anslås ur kommunfullmäktiges förfogandeanslag 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-03-05 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §35 

Dm 32.2017 

Ansökan om kommunalt stöd för båttrafik över Vättern 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Mariestads Skärgårdstrafik AB:s ansökan 
om kommunalt stöd för båttrafik över Vättern. 

Sammanfattning 
Företaget Mariestads Skärgårdstrafik AB har under två år bedrivit båttrafik 
över Vättern mellan Karlsborg och Motala med cyklister som cyklar längs 
Göta kanal och även en del övriga resenärer. 

I en ansökan om bidrag skriver företaget att det inte har varit någon lönsam 
affär då inkomsterna inte har räckt till mer än bränslet. Man skriver även att 
det kostar mycket pengar att hålla igång en båt för detta ändamål. För att 
fortsätta verksamheten behöver bolaget därför ett kommunalt stöd på 50 000 
kronor, uppdelat på Karlsborg 25000 kronor och Motala 25000 kronor. 

Karlsborgs kommun ser ingen möjlighet att finansiera ett enskilt företag på det 
sätt som önskas i ansökan. Frågan är avstämd med Motala kommun och även 
de kommer att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-03-05 
Mariestads Skärgårdstrafik, Skrivelse 

Beslutet ska sändas till 
Mariestads Skärgårdstrafik 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §36 Avsiktsförklaring avseende en nationell cykelled längs hela 
Göta kanal 

Dnr 63.2017 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till avsiktsförklaring 
avseende en nationell cykelled längs hela Göta Kanal (bil.3). 

Sammanfattning 
Sedan 1999 har de sju kanalkommunerna Mariestad, Töreboda, Karlsborg, 
Motala, Linköping, Norrköping och Söderköping, tillsammans med 
regionerna, företagarna och AB Göta kanalbolag samarbetat för att utveckla 
besöksmålet Göta kanal. 

Göta kanal är redan idag en populär sträcka för cyklister. Dragvägen längs 
med kanalen utgör grunden, men det finns en del utmaningar framförallt runt 
sjöar och genom orterna! städerna. Till grund för arbetet med att utveckla Göta 
kanal som cykelled används Trafikverkets publikation "Cykelleder för 
rekreation och turism". 

Fokusområden är cykelvägarna, skyltning, produktutveckling och 
marknadsföring/lansering. 

Avsiktsförklaringen är en överenskommelse om att arbeta för en nationell 
cykelled längs Göta kanal. I avsiktsförklaringen tydliggörs den politiska viljan 
och den övergripande inriktningen. Samtliga sju kommuner, regionala 
turistorganisationer samt Göta kanalbolag ställer sig positiva till denna 
avsiktsförklaring. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-03-05 

Beslutet ska sändas till 
AB Göta kanalbolag 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Motala kommun 
Linköpings kommun 
Norrköpings kommun 
Söderköpings kommun 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §37 

Dm 62.2017 

Yttrande över SOV 2017:1 För Sveriges landsbygder 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat fOrslag till remissyttrande 
avseende SOU 2017: 1 För Sveriges landsbygder samt att sända yttrandet till 
regeringskansliet (bil.4). 

Sammanfattning 
En parlamentariskt sammansatt kommitte presenterade sitt slutbetänkande i 
januari. 

Vid presentationen pekade man på ett, i deras tycke, faktum: 
"I dag saknas en sammanhållen politik fOr landsbygderna som på ett tydligt 
sätt tar avstamp i de utmaningar och möjligheter som samhället står inför. En 
övergripande ambition för kommitten är att presentera en sådan sammanhållen 
politik för landsbygdernas utveckling de närmaste 30 åren. En politik som 
syftar till optimism och framtidstro i hela Sverige." 

Man menade också att samhällskontraktet bör vidareutvecklas för att 
säkerställa att medborgarna och näringslivet i landsbygderna ges samma 
förutsättningar som i övriga delar av vårt land. För att åstadkomma detta 
lämnar Parlamentariska landsbygdskommitten 75 fOrslag som sammantaget 
lägger grunden för ett mer sammanhållet Sverige, där alla, oberoende av var 
man bor, ges grundläggande förutsättningar att leva ett gott liv. 
Man klargjorde också att man i sitt arbete med att utforma en sammanhållen 
politik för landsbygdernas utveckling har utgått från tre övergripande 
perspektiv: 

• Likvärdiga fOrutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i 
landsbygderna. 

• Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för 
företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt. 

• Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av 
samhällsekonomin. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-03-05 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Yttrande, 2017-03-05 
Regeringskansliet, Remiss, 2017-0 1-24 

Beslutet ska sändas till 
Regeringskansliet 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §38 Ombud vid Kommuninvest ekonomisk iörenings 
iöreningsstämma år 2017 

Dnr 71.2017 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Peter 
Lindroth som ombud vid Kommuninvest ekonomisk förenings 
föreningsstämma år 2017. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse ekonomichef Anders Johansson 
som ersättare som ombud vid Kommuninvest ekonomisk förenings 
föreningsstämma år 2017. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun är sedan många år tillbaka medlem i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Det ger kommunen rätt att utse ett ombud till 
föreningsstämman. 2017 hålls föreningsstämman den 20 april. 

F ör att kommunens ombud ska kunna rösta på föreningsstämman måste 
Kommuninvest ekonomisk förening få ett politiskt beslut från kommunen som 
visar vem det är som kommunen har utsett som ombud. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-03-05 

Beslutet ska sändas till 
Kommuninvest ekonomisk förening 
Ekonomichef Anders Johansson 

Utdragsbestyrkande 
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Konununstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §39 

Dnr 60.2017 

Revidering av Samarbetsavtal om turismsamarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till reviderat 
samarbetsavtal om turismsamarbete mellan kommunerna Mariestad, 
Töreboda, Gullspång och Karlsborg, att gälla från 2015-04-01 (bi1.5). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva nuvarande avtal, beslutat av 
kommunstyrelsen 2014-09-10, från och med 2017-04-01. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs turism AB ska utgöra 
kommunens part i avtalet om turismsamarbete från och med 2017-04-
01. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-10, § 80, att teckna avtal om 
turismsamarbete med Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner att 
gälla från 2015-01-01. Under år 2016 och 2017 har samarbetsavtalet följts 
upp. 

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner samarbetar sedan 
flera år för att utveckla turismnäringen i området. Parterna samarbetar med 
inriktningen att ge bästa förutsättningar för tillväxt i befintligt näringsliv och 
på sikt underlätta värvning av nyetableringar och ökat antal besökare. Genom 
att skapa fler exportmogna resmål och anläggningar i området stärker vi vårt 
områdes position som destination och bidrar också till att Skaraborgs andra 
besöksrnål och destinationer kan växa och utvecklas. 

Samarbetet drevs fram t.o.m. den 31 december år 2014 som ett projekt. Under 
år 2013 beslutade projektets Styrgrupp att ta fram ett förslag till former och 
förutsättningar för samarbetet som skulle gälla från och med den 1 januari år 
2015. Under år 2015 och år 2016 har samarbetet fortskridit och diskussioner 
har förts kring samverkansformer åren 2017-2018. 

Efter uppföljning av avtalet under år 2016 gav MTGK:s styrgrupp 
kommunchefer och arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt 
samarbetsavta1. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-03-08 
MTGK, Nytt samarbetsavtal 
MTGK, Nuvarande samarbetsavtal 

Beslutet ska sändas till 
MTGK 

Utdrngsbesryrkandc 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS §40 Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 
2017-04-01 - 2018-12-31 

Dnr 77.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser i enlighet med socialdemokraternas förslag följande 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2017-04-01-2018-12-31 : 

Ledamot 
Lina Davidsson (S) 
Flottarstigen 6 
546 95 KARLS BORG 

Beslutsunderlag 
Gruppledare för socialdemokraterna, Peter Lindroth, Skrivelse, 2017-03-09 

Beslutet ska sändas till 
Lina Davidsson 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 49 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS§41 Information 

Ekonom Jenny Sjöstrand informerar och utbildar iStratsys. 

IT-chefPeter Kjellgren informerar om förändringar i ledamötenas iPad. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Årsredovisning år 2016, 
Internkontroll år 2016 och Överföring av investeringsmedel. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth informerar om aktuella ärenden. 

Sammanträdet är överens om att kommunstyrelsens sammanträden den 11 
april flyttas till den 18 april, kl. 9.00. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS§42 Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamötena. 

Justerandes sign Utdragsb t yrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-03-15 

KS§42 Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamötena. 
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En nationell cykelled längs hela Göta kanal - avsiktsförklaring 
Sedan 1999 har de sju kanalkommunerna Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Motala, Linköping, 
Norrköping och Söderköping, tillsammans med regionerna, företagarna och 
AB Göta kanalbolag samarbetat för att utveckla besöksmålet Göta kanal. 

Göta kanal är redan idag en populär sträcka för cyklister. Dragvägen längs med kanalen utgör 
grunden, men det finns en del utmaningar framförallt runt sjöar och genom orterna/ städerna. Till 
grund för arbetet med att utveckla Göta kanal som cykelled används Trafikverkets publikation 
"Cykelleder för rekreation och turism" där man beskriver en nationell cykelled med följande ord; 
Långa turistcykelleder kallas för nationella leder. De fungerar som dragplåster för cykelturism och är 
ryggraden i rekreationscykelnätet. De lockar båda inhemska och utländska cykelturister för en 
cykelsemester på 3-14 dagar. 
Lederna används även mycket av den lokala befolkningen, som cyklar på en del av leden i kombination 
med andra lokala leder. 
Målet är att bli en nationell cykelled utifrån kvalitetskriterierna i publikationen, där bland annat 
förankring, trafiksäkerhet, tillgänglighet, tillstånd, attraktivitet, kommunikation och kvalitetssäkring 
ingår. Syfte är att göra Göta kanal till det självklara valet för internationella cykel tu rister och därmed 
stärka Göta kanals förutsättningar för en växande turism/ökat besöksantal. 
Fokusområden är cykelvägarna, skyltning, produktutveckling och marknadsföring/lansering. 

Avsiktsförklaringen är vår överenskommelse om att arbeta för en nationell cykelled längs Göta kanal. I 
avsiktsfårklaringen tydliggör vi den politiska viljan och den övergripande inriktningen. Samtliga sju 
kommuner, regionala turistorganisationer samt Göta kanalbolag ställer sig positiva till denna 
avsiktsförklaring och visar genom nedanstående underskrifter en förenad vilja att samverka i 
projektet/satsningen "En nationell cykelväg längs hela Göta kanal". 

2017-

Johan Abrahamsson 
KSO Mariestad 

2017-

Peter Lindroth 
KSO Karlsborg 

2017-

Kristina Edlund 
KSO Linköping 

2017-

Anders Bevemyr 
KSO Söderköping 

2017-

Susanne Fredriksson 
Chef Visit Östergötland 

2017-

Johan Storm 
Representant Officiell Partner Göta kanal 

Bengt Sjöberg 
KSO Töreboda 

2017-

2017-

Camilla Egberth 
KSO Motala 

2017-

Lars Stjernkvist 
KSO Norrköping 

2017-

Roger Altsäter 
VD AB Göta kanalbolag 

2017-

Fredrik Linden 
VD Turistrådet Våstsverige 

2017-

Catharina Rodling 
Representant Officiell Partner Göta kanal 
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Yttrande över SOV 2017:1 För Sveriges landsbygder 

2017-03-15 

Karlsborgs kommun anser att det är mycket som är positivt i de 75 förslag för Sveriges 
landsbygder som den parlamentariska landsbygdskommitten lägger fram. Att en enig kommitte 
står bakom förslagen ser vi som särskilt positivt. Det bör stärka möjligheterna till ett positivt 
resultat av den förestående behandlingen av ärendet i Sveriges riksdag. 

Finansieringsfrågorna är svåra att lösa på landsbygden. Där finns det sällan eller aldrig 
tillräckliga marknadskrafter som kan eller vill lösa finansieringen, vare sig för företag eller 
privatpersoner. Svårigheten att finansiera bostadsbyggande är ett exempel på en starkt hämmande 
faktor för en positiv utvecklig på landsbygden. Utredningens förslag kring bostadslån ser vi 
positivt på. Tillgång till riskkapital är även det betydelsefullt för landsbygdens möjligheter till 
utveckling .. Vi är positiva till utredningens ambitioner att stärka såväl Almi som Saminvest AB. 

Näringslivspaket till 23 kommuner är ett av förslagen. Vi ställer oss bakom det förslaget. Att 
riktade insatser görs i kommuner som bedöms ha ett särskilt utsatt läge är bra. Däremot kan man 
fundera över de urvalskriterier som har fått just dessa 23 kommuner att bli utvalda. Det kan skapa 
diskussioner om rätt eller fel när kommunerna i stället borde ägna all kraft åt att fokusera på 
utvecklingsfrågor. 

Fullt utbyggd digital infrastruktur anser Karlsborgs kommun är en god ambition i betänkandet. 
Dock tror vi att betydligt mer statlig finansiering än två miljarder kronor behövs om man ska 
uppnå betänkandets målsättning. 

Servicekontor i varje kommun anser vi vara en självklarhet och det finns redan en fårdig lösning. 
Genomför förslagen som fanns med i betänkandet "Se medborgarna!" (SOU 2009:92). Det är 
fortfarande fullt möjligt. 

Nya statliga verk och myndigheter ska placeras utanför storstäderna. Det förslaget ställer sig 
Karlsborgs kommun bakom. Vi har väldigt svårt att förstå det synsätt som råder kring 
myndigheters placering, ett synsätt som innebär att en myndighet "måste" ligga i Stockholm. 

Stoppa myndigheternas reträtt från landsbygden. Karlsborgs kommun vill påtala vikten av att 
staten upphör med neddragningar av sina verksamheter på mindre orter. Vi välkomnar därför 
förslaget om att Arbetsförmedlingens nedläggningar av kontor stoppas och anser att det dessutom 
borde kunna gälla fler statliga myndigheter. 

Karlsborgs kommun vill avslutningsvis framföra en önskan om att en proposition läggs fram 
skyndsamt. Det finns tidigare betänkanden med framåtsyftande förslag som aldrig resulterat i 
något konkret, exempelvis SOU 2006:101 Se Landsbygden! Låt inteäven denna utredning hamna 
i långbänk för att sedan sluta med ett nja eller jaså. 

Karlsborgs kommun 

Storgatan 16.54682 Karlsborg 

0505-170 00, kommun@karlsborg.sc 

\V\V\v.karlsborg.se - - -
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. . • • . . ~ .. 
SAMVERKANSAVTAL OM TURISMSAMARBETE 

Mariestads kommun 

Töreboda kommun 

Gullspångs kommun 

Karlsborgs kommun 

Bakgrund och mål 

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner samarbetar sedan flera år för att utveckla 

turismnäringen i området. Med samarbetet vill de fyra parterna stärka och utveckla områdets 

attraktions- och konkurrenskraft, och utveckla området till en exportmogen destination. 

Parterna samarbetar med inriktningen att ge bästa förutsättningar för tillväxt i befintligt näringsliv 

och bidra till att nya entreprenörer etablerar sig. 

Genom att skapa fler exportmogna resmål och anläggningar i området stärker vi vårt områdes 

position som destination och bidrar också till att Skaraborgs andra besöksmål kan växa. 

1 § Samarbetets inriktning med prioriterade områden 

Parterna är överens om att samverka för att utveckla turismnäringen i de fyra kommunerna. 

Syftet är bl.a. att bidra till att skapa förutsättningar för affärsutveckling i näringen, att utveckla 
värdskapet genom fokus på kvalitetsfrågor och att genom samverkan ge ökad kraft i 

marknadsföringen av området. 

Prioriterade övergripande områden i samarbetet 2017-2018 är: 

• Investeringsfrämjande åtgärder 
• Affärs- och produktutveckling 

• Framtidens besöksservice inklusive värdskap 

• Marknadskommunikation 

• Externa kontakter, Skaraborg, Turistrådet Västsverige, längs hela Göta kanal, 

Vänersamverkan. 

De prioriterade områdena kan efter överenskommelse mellan parterna förändras under avtalstiden. 
Genomförandet förutsätter att hela arbetsgruppen åtar sig gemensamma arbetsuppgifter. 

Affärs- och produktutvecklaren ersätts 2017-2018 aven samordnare a 25 %. 
I rollen som samordnare ingår följande arbetsuppgifter: 

• Planera och genomföra arbetsgruppens nätverksträffar 
• Tillsammans med arbetsgruppen planera och genomföra inspirationsdagar med bland andra 

politiker. 
• Tillsammans med arbetsgruppen planera och genomföra nätverksträffar för företag och 

föreningar. 
• Tillsammans med arbetsgruppen och besöksnäringen identifiera möjliga utvecklingsprojekt 

med extern finansiering. 

eV L(~ 



• Kontaktperson när det gäller externa kontakter: Skaraborg, Göta kanal, Turistrådet 
Västsverige m fl. 

• Projektleda gemensamt turistmagasin 

• Projektleda gemensam webb 

Respektive turismansvarig är samordnarens primära samrådspart i det dagliga arbetet. 
Genomförandet förutsätter att hela arbetsgruppen åtar sig gemensamma arbetsuppgifter. 

2 § Verksamhetens organisation 

Styrgruppen består av kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) och oppositionsråd i de fyra 

kommunerna. Styrgruppen kan adjungera ytterligare ledamöter. 

Styrgruppen har möten två gånger per år i anslutning till inspirationsdagarna (se nedan). 

Verksamheten bedrivs 2017 - 2018 aven arbetsgrupp som består av turistansvariga i respektive 

kommun. Denna grupp leds av samordnaren. Arbetsgruppen tar ett gemensamt ansvar för 

genomförandet av de fortsatta gemensamma utvecklings- och marknadsföringsinsatserna. Vid behov 

bjuds även näringslivsansvariga in. Kommuncheferna i respektive kommun tar del av information och 

bjuds in när så behövs. 

Inspirationsdagar 

Politisk förankring sker genom att arbetsgruppen tillsammans med samordnaren planerar och 

genomför två inspirationsdagar varje år. Förslagsvis en dag på våren och en på hösten. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande (kommunalråd och oppositionsråd), 

kommunchefer, näringslivsansvariga och turistansvariga deltar. Även företag och föreningar kan 

bjudas in vid något tillfälle. 

Samordnare 

Affärs- och produktutvecklaren ersätts fr o m 2017-05-01 aven samordnare a 25 %. 

3 § Anställningsmyndighet 

Mariestads kommun är anställningsmyndighet för samordnaren. 

4 § Finansiering och kostnadsfördelning 

Respektive part går årligen in med 110000 kronor. Dessa medel ska primärt täcka kostnader för 

samordnaren. I kostnaden för samordnaren ingår lön och sociala avgifter samt eventuella 

omkostnader. I och med att samordnaren arbetar 25 % finns 2017-2018 ett större utrymme att 

finansiera gemensamma aktiviteter och projekt. Medel kan användas till nätverksträffar med företag, 

inspirationsdagarna, extern processledare där så behövs (i exempelvis en ansökningsprocess), till en 

kampanj eller till att ersätta någon i arbetsgruppen som åtar sig en större arbetsuppgift. Aktiviteterna 

ska gynna företag och föreningar i alla fyra kommuner. 

Styrgruppen beslutar om budget en gång per år. 

Aktiviteter och satsningar som kräver ekonomiska insatser från parterna utöver de årliga 110000 kr 

beslutas av respektive part. 



. . •• .. ~ ... GULLSPÄNG 

5 § Avtalets giltighet 

Detta samarbetsavtal ska gälla 2017-05-01- 2018-12-31. 

En utvärdering av detta avtal ska göras under 2018. 

6 § Force majeure 

Part äger inte rätt att åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om detta hindras av omständigheter 

utanför parternas kontroll, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut eller dylikt. För att part ska ha 

rätt att åberopa force majeure åligger det parten att skriftligen och utan dröjsmål underrätta andra 

parten att sådana omständigheter föreligger. 

7 § Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om 

detta inte lyckas ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

2017-04-

Mariestads kommun 

Johan Abrahamsson 

Kommunstyrelsens ordf 

Gullspångs kommun 

Carina Gullberg 

Kommunstyrelsens ordf 

Töreboda kommun 

Bengt Sjöberg 

Kommunstyrelsens ordf 

Karlsborgs kommun 

Peter Lindroth 

Kommunstyrelsens ordf 


