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KS§43 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att ärendet 
Miljöpartiets redovisning av partistöd utgår ur dagens föredragningslista. 
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KS§44 Svar på motion angående Fritidsledare till äldre boende 

Dnr 236.2016 

Kommunstyrelsens f'örslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till socialchefens svar, att anse 
motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna poängterar i en motion till kommunfullmäktige 2016-11-
26 vikten av att de personer som bor på äldreboenden rar en meningsfull 
vardag, allt för att skapa välbefinnande och goda minnen. 

Sverigedemokraternas förslag är att anställa en person, som på deltid kan 
fungera som "fritidsledare" på äldreboenden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 35, 2017-03-28 
Socialnämnden, Beslut, 2017-03-01 
Socialchef S andra Peters, Tjänsteskrivelse, 2017-01-26 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-11-27 
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KS §45 Svar på motion angående Gode män 

Dm 236.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till socialchefens svar, att anse 
motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Under 2016 rapporterades i SVT om att det förekom omfattande förskingring 
och stöld inom verksamheten för gode män. Sverigedemokratema föreslår 
därför i en motion till kommunfullmäktige 2016-0530 att kommunen som en 
proaktiv åtgärd utreder statusen för godman verksamheten i Karlsborgs 
kommun. 

Socialchefen anser att det är överförmyndaren som ska ansvara för tillsyn och 
polisanmäla om det förekommer oegentligheter. 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Hallberg (SD): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hallbergs förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Notering 
Stefan Hallberg (S D) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 36, 2017-03-28 
Socialnämnden, Beslut, 2017-03-01 
Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2017-0 1-26 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-05-30 

Utdragsbestyrkande 
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KS §46 Svar på medborgarförslag om mat producerad på ett etiskt 
och hälsosamt sätt 

Dnr 132.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kostchefens svar, att anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
Förslag om att ställa BAS-krav vid upphandling av livsmedel. 
I samarbete med Upphandlingsenheten i Skövde, har det ställts 
Miljöstyrningsrådets BAS- krav, det har även efterfrågats lokala producenter, 
för att få in närproducerade livsmedel. 

Studier att svenskt kött orsakar minst utsläpp av växthusgaser. 
Andelen svenskt kött som Kadsborgs kommun inhandlade 2016 uppgick till 
97,1%. 

Ekologiska varor eller inte? 
I Kostprogrammet som Kadsborgs kommun antog 2015-10-26 och som gäller 
till december 2018 ska andelen ekologiska varor ska uppgå till 25% år 2018. 
För år 2016 hade vi nått ti1117,9%. 

Klimatsmart för att minska växthuseffekten. 
Medelvärdet för Karlsborgs kommun C02-e, var under 20162,4 C02-/kg. 

Dyrare att upphandla livsmedel med miljöstyrningsrådet BAS-krav. 
Nej det behöver det inte betyda, upphandlingsenheten ställer BAS-krav. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 37,2017-03-28 
KostchefIngegerd Eklund, Tjänsteskrivelse, 2017-03-22 
Sofia Kämpe, Medborgarförslag, 2014-06-05 

Uldragsbe.~tyrkandc 



lusterandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 58 

Kommunstyrelsen 
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KS §47 Svar på medborgarförslag om sjösättningsramp i Forsvik 

Dnr 202.2015 

Kommunstyrelsens förslag 
l. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 

fram en kommunövergripande strategi kring vad som gäller vid 
uppförande av sjösättningsramper. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till strategi ska lämnas till 
kansliet senast 2017 -09-18. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att anlägga en sjösättningsramp i sjön Viken har 
inlämnats. 

Flera önskemål om ramper för sjösättning av fritidsbåtar har lämnats in till 
kommunen de senaste åren. 

Vid anläggande av ytterligare sjösättningsramper måste först området 
detaljplaneläggas som verksamhetsområde för hamn och båtverksamhet. Det 
kommer innebära trafik och uppställning av bilar samt båttransporter. Hänsyn 
måste tas till hur platsen används i dagsläget och grannar ska höras. 
Totalt sett behöver vi ha en strategi för hur angeläget detta är i kommunen, 
vilka ställen som är tänkbara samt i vilken prioritets ordning eventuella 
uppföranden ska ske. I detta sammanhang ska också drift och underhåll i 
brukandeskede beaktas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 38,2017-03-28 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2017-03-07 
Tommy Johansson, Medborgarförslag, 2015-06-25 
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KS §48 Svar på medborgariörslag om sjösättningsramp i Kyrksjön 

Dnr 171.2016 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 
fram en kommunövergripande strategi kring vad som gäller vid 
uppförande av sjösättningsramper. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till strategi ska lämnas till 
kansliet senast 2017-09-18. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att anlägga en sjösättningsramp i Kyrksjön har 
inlämnats. 

Flera önskemål om ramper för sjösättning av fritidsbåtar har lämnats in till 
kommunen de senaste åren. 

Vid anläggande av ytterligare sjösättningsramper måste först området 
detaljplaneläggas som verksamhetsområde för hamn och båtverksamhet. Det 
kommer innebära trafik och uppställning av bilar samt båttransporter. Hänsyn 
måste tas till hur platsen används i dagsläget och grannar ska höras. 
Totalt sett behöver vi ha en strategi för hur angeläget detta är i kommunen, 
vilka ställen som är tänkbara samt i vilken prioritets ordning eventuella 
uppföranden ska ske. I detta sammanhang ska också drift och underhåll i 
brukandeskede beaktas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 39, 2017-03-28 
Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2017-03-07 
Nils-Olof Fagerström, Medborgarförslag, 2015-04-16 

I Uldru",,,, ,""md, 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 60 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-04-18 

KS§49 Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 
2016 

Dnr 70.2017 

Kommunstyrelsens f"örslag 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
direktionen samt enskilda ledamöter för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2016. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 2016. 

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
föreslår kommunfullmäktige att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 40, 2017-03-28 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Arsredovisning 
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KS § 50 Ansökan om tillgänglighetsflagg 

Dnr 193.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att starta arbetet med tillgänglighetsfrågor med 
målsättning att ansökan om tillgänglighetsflagg ska ske under år 2018. 

Sammanfattning 
Rådet for funktionshinderfrågor, RFF, har vid sitt sammanträde 2016-06-27 
beslutat att en ansökan om tillgänglighetsflagga ska initieras samt att en 
skrivelse ska göra till kommunstyrelsen kring ärendet. 

Anledningen till RFF:s behandling av fråga är det utbyte som har skett med 
Askersunds kommun. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2016-08-22 och 
beslutade då att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med underlag 
infOr ett slutligt ställningstagande till om Karlsborgs kommun ska ansöka om 
tillgänglighetsflagg. 

Av underlaget ska framgå hur ansökan går till samt vilka åtaganden som foljer 
med att man tilldelas tillgänglighetsflagg. Vem ansvarar for arbetet och hur ser 
finansieringen ut? 

Underlaget skall även redovisa övriga aktörers, till exempel näringslivets och 
handelns intresse, roll och ansvar. 

Kommunchefen har lämnat underlag med svar på frågorna. 

Förslag på sammanträdet 
Ingvar Kärrsmyr (KD): Kommunstyrelsen beslutar att ansökan om 
tillgänglighetsflagg ska ske år 20 17. 

Torbjörn Colling (M): Bifall till arbetsutskottets forslag. 

Ajournering begärs 10.20-10.30. 

Beslutsgång 
Ordforande ställer arbetsutskottets forslag med bifall från Torbjörn Colling 
mot Ingvar Kärrsmyrs fOrslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets fOrslag. 

Notering 
Ingvar Kärrsmyr reserverar sig till fOrmån fOr eget forslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 41, 2017-03-28 
KommunchefKjell-Åke Berglund, Yttrande, 2017-03-10 
Kommunstyrelsen, Beslut § 137,2016-09-12 
Ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor, Ingvar Kärrsmyr, Skrivelse, 
2016-08-08 
Rådet för funktionshinderfrågor, Protokoll § 39,2016-06-27 

Beslutet ska sändas till 
Rådet för funktionshinderfrågor 
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Sammanträdesdatum: 2017-04-18 

KS §51 Svar på medborgarförslag om Lyft vid vattnet rör person 
med funktionsnedsättning 

Dnr 236.2016 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan om lyft för funktionshindrade 
hanteras inom ramen för kommunens samlade tillgänglighetsarbete 
med målet att ansöka om tillgänglighetsflagg. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 

Sammanfattning 
Som förslagsställaren beskriver så bor vi i en vacker kommun med mycket 
vatten omkring oss. Många är intresserade av fritidssysselsättningar som har 
med vattnet att göra. Dessa intressen är svåra för människor med 
funktionsnedsättning att utföra. En lyft vid vattnet där man kan lyftas upp och 
flyttas över i en båt skulle öka möjligheterna till en meningsfull vardag och 
fritid. 

Vår kommun bör sträva mot att så långt som möjligt arbeta för en god 
tillgänglighet till våra lokaler och anläggningar men även arbeta för att 
människor med funktionsnedsättning ska kunna utföra meningsfulla 
fritidsaktiviteter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 42, 2017-03-28 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2017-03-10 
Tina Kjellgren, Medborgarförslag, 2015-04-23 
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KS § 52 

Dnr 7.2017 

Extratjänster 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 250 000 kr för täckning av 
kostnader vid inrättande av extratjänster. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel enligt punkt 1 anslås ur 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2017. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att 250000 kr förs från 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2017 till 
kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta maximalt 50 000 kr för täckning 
av kostnader i samband med inrättande av extratjänster. 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-01-10 att inrätta 
extratjänster i Karlsborgs kommun. I samband med beslutet fick 
kommunchefen och personalchefen i uppdrag att genomföra analys av var i 
förvaltningarna det kan vara aktuellt att inrätta extratjänster. 

Uppdrag gavs även att inleda förhandlingar med berörda fackliga 
organisationer med mål att teckna lokala avtal avseende inrättande av 
extratjänster. 

Den analys som har genomförts visar att cirka 20 extratjänster bör kunna 
inrättas i kommunen. Ett utkast till avtal behandlas för närvarande av parterna 
och kommer att undertecknas i närtid. 

Bestämmelser kring vad som gäller vid inrättande av extratjänster finns 
reglerade i en särskild förordning (2015:503). SKL och Pacta har i 
Arbetsgivarnytt redogjort för vad som gäller vid inrättande av extratjänster. 

Med anledning av att regelverket för extratjänster har upplevts svårbegripligt 
och begränsande har Arbetsförmedlingen sett över hur reglerna ska tillämpas i 
praktiken. Beslutet innebär att fler personer kan ta del av extratjänster. 

Beslutet innebär att det inte längre finns någon begränsning av vilka 
arbetsuppgifter den som har en extratjänst får utföra. Det innebär också att det 
går att anställa inom alla verksamheter i kommunen/landstinget. Det är viktigt 
att beakta att arbetsgivaren måste intyga till Arbetsförmedlingen att stödet inte 
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Sammanträdesdatum: 2017-04-18 

kommer att användas i ekonomisk verksamhet. Det innebär att det inte ska 
kunna uppfattas som ett betydande stöd till ett enskilt företag, fOr att undvika 
att åtgärder sker i strid med EU:s statsstödsregler, vilket skulle kunna medföra 
ett återbetalningskrav . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2017-04-06 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomi enheten 
Personalenheten 
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KS §53 Redovisning av utredning kring framtida matproduktion i 
Karlsborgs kommun 

Dnr 16.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillagning av mat ska, utöver vid 
Haganäset, ske vid Kompassen, Myran, Kvarnbäcken, Carl 
J ohanskolan samt Mölltorps skola och ska rymmas inom ramen för 
investeringskostnaden 2 560 000 kr. 

2. Kommunstyrelsen ger fastighetschefMikael Arthursson i uppdrag att 
genomföra de ombyggnationer som krävs vid de olika enheterna. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att tillagning enligt punkt 1 skall ske senast 
från och med 2018-01-01. 

Sammanfattning 
FastighetschefMikael Arthursson fick vid kommunstyrelsens sammanträde 
2016-12-13 i uppdrag att utreda vilka tekniska lösningar och investeringar som 
krävs för tillagningskök enligt alternativ 3 där samtliga kök byggs om/ändras 
om till tillagningskök, vilket dock inte gäller Strandskolan. 

Ene:åne:skostnad Kapit alkostnad Driftskostnad/år Summa årskostnad 

45000 kr 3100 kr 10 000 kr 13 100 kr 

180000 kr 12150 kr 37000 kr 49150 kr 

235000 kr 15900 kr 49000 kr 64900 kr 

- kr - kr - kr - kr 

Carl Johanskolan 2000000 kr 135000 kr 75000 kr 210000 kr 

Mölltorps skola 

lusterandes sign 

100000 kr 6800 kr - kr 

lot: 2560000 kr 172 950 kr 171000 kr 

Om varje kök blir en egen beställande enhet är det enbart lunchmat som ska 
köras, inga råvaror. I alternativ 3 kvarstår en transport dagligen mellan Carl
Johan och Strandskolan. 

Transporterna påverkas eftersom matkörningar upphör. Internpost med mera 
levereras i samband med matkörning. Kostnaden för dessa transporter blir 
dyra. Konsekvensen blir att fastighetsenheten måste säga upp personal eller 
erbjuda en deltidstjänst. 

• Risk och konsekvensanalys ska genomföras inom de enheter där 
förändring sker, innan beslut tas om utökning av tillagningskök. 

• Driftskostnaderna kommer att öka. 

• Krav fettavskiljare bör kollas med VA (mindre anläggningar inget krav 
idag). 

l Utrlm"b~(y"",n"" 

6800 kr 

343950 kr 
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• Registrering livsmedelsanläggning. (krav MÖS). 

• Huvudsäkringar kan behöva höjas. 

• Investeringarna innebär ökad hyra för verksamheten. 

• Fler storköksmaskiner innebär ökande kostnader för 
underhålls avtal/reparationer. 

• Leveranser av livsmedel från grossist, fler avlämnings ställen. 
Logistiken för större transportfordon kan innebära vissa 
ombyggnationer vid avlämningsplatser och lastbryggor. Detta kan 
medföra framtida kostnader. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 44, 2017-03-28 
FastighetschefMikaels Arthursson, Tjänsteskrivelse, 2017-03-13 
Fastighetschef Mikaels Arthursson, Yttrande, 20 17 -02-02 
Kommunstyrelsen, Beslut, 2016-12-13 

Beslutet ska sändas till 
Fastighetsenheten 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
Barn- och utbildningförvaltningen 
Kostenheten 

I U,d~"b'''y,k",do 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-04-18 

KS §54 Miljöpartiets redovisning av partistöd 

Ärendet utgår ur dagens föredragningslista 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 69 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-04-18 

KS §55 

Dnr 90.2017 

Årsredovisning 2016 Karlsborgs Skolstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat förslag till räkenskapssammandrag år 2016 för Karlsborgs 
Skolstiftelse godkänns och överlämnas till utsedd revisor (bi1.6). 

Beslutsunderlag 
Ekonomienheten, Årsredovisning 
Revisorerna, Granskningsrapport, 2016-03-29 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Revisorerna 

I Utdm"h""d"md, 



Justorandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 70 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-04-18 

KS §56 

Dnr 90.2017 

Årsredovisning 2016 Karlsborgs Sociala stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat förslag till räkenskapssammandrag år 2016 för Karlsborgs Sociala 
stiftelse godkänns och överlämnas till utsedd revisor (bil.7). 

Beslutsunderlag 
Ekonomienheten, Årsredovisning 
Revisorerna, Granskningsrapport, 2016-03-29 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomi enheten 
Revisorerna 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 71 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-04-18 

KS§57 Information 

Gata-/parkchef Arvid Lindner infonnerar om aktuella trafikfrågor. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) och kommunchefKjell-Ake 
Berglund infonnerar om aktuella plan- och personalfrågor. 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 72 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-04-18 

KS§S8 Delegations beslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamötena. 



KARLSBORGS 
..... KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 73 

Konununstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2017-04-18 

KS§S9 Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamötena. 

Justerandes sign 



Bilaga 6 KS § 55 2017-04-18 

KARLSBORGS 
SKOLSTIFTELSE 

ÅRSREDOVISNING 
2016 



KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-6111 

Arsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse 
Resultat och balansräknin 
Noter 
Styrelse & Revisorer 

Sid 

2 
3 
4 
5 

Räkenskaperna är förvaltade och sammanstäl1da av Karlsborgs kommuns ekonomienhet. 



KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-6111 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Information om verksamheten 
Stiftelsen bildades genom sammanläggning av 
Norders donationsfond, Rödholms 
donationsfond, Samrealskolans premiefond samt 
Sparbanken Sveriges premiefond. 
För samfonden finns en särskild donationsbok 
som innehåller en förteckning över ingående 
stiftelser och dess föreskrifter. 

Kammarkollegiet beviljade 2014-05-30 ansökan 
om permutation. Beslutet innebär att det saknas 
formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl 
kapital som avkastning. 
Kammarkollegiet erinrar om att en stiftelse anses 
upplöst när den saknar tillgångar. 

Stiftelsens ändamål 
Avkastningen från stiftelsen ska enligt stadgarna 
användas till: 

Bidrag till klasser inom Karlsborgs 
kommuns skolväsende för studiebesök, 
skolresa eller annat för eleverna 
gemensamt ändamål. 
Stipendium till elever inom Karlsborgs 
kommuns skolväsende får fortsatt 
utbildning. 
Belöning eller uppmuntran åt elever 
inom Karlsborgs kommuns skolväsende 
som svarat för särskilt berömvärda 
insatser. 

2 

Främjande av ändamål el 

Utdelade medel (tkr) 
6 ...-...--------. ____ - __ -. 

5 

4 

3 

2 

1 

O 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Under året har ingen utdelning gjorts. 

Resultat och ställning 

Förmögenhetens utveckling 
Stiftelsens tillgångar är placerade dels på bank 
och dels i mixfond (aktier o räntebärande 
papper). 
I oktober 2012 bytte Swedbank Robur Mixfond 
namn till Swcdbank Robur Bas Mix. Bas Mix 
blev en del av den nya familjen Bas. Alla 
Basfonderna har genomgått förändringar i 
placeringsinriktningen för att öka möjligheterna 
till god avkastning. 
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan 
vinster återinvesteras i fonden. 

100 ~~---------------------, 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 



KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-6111 

RESULTATRÄKNING (kr) Not 
1 2016 2015 

Stiftelsens Intäkter 
Utdelningar O O 
Räntor, bank O O 

Summa intäkter O O 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -700 -503 

Summa kostnader -700 -503 

Resultat före realIsationsresultat -700 -503 

Realisationsvinst/förlust O O 

Arets resultat -700 -503 

BALANSRÄKNING (kr) Not 2016 2015 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 2 58495 58495 

Summa anläggningstillgångar 58495 58495 

Omsättningstillgångar 
Bank 91 791 

Summa omsättningstillgångar 91 791 

SUMMA TILLGANGAR 58586 59286 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 3 O O 
Fritt eget kapital 58586 59286 

Summa eget kapital 58 586 59286 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58586 59286 

Ställda säkerheter Inga Inga 
An svarsförbindelser Inga Inga 

3 



KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-6111 

NOTER 

Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Arsredovisningslagens 
bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i 
förhållande till föregående år. Aktier och andelar har värderats till anskaffningsvärde. 

Anslag 
Utdelade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av 
stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och ev. senare donerat kapital) och kapitaliseringar. 

Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och den del av årets resultat som är tillgängligt 
för utdelning av anslag. Totalt fritt eget kapital utgör de, vid varje bokslutstillfälle, disponibla 
medlen för utdelning av anslag. 

Disposition av årets resultat sker i enlighet med stadgarna. Till bundet eget kapital förs det 
belopp som, enligt stadgarna, ska användas för kapitalisering. 

Kammarkollegiets beslut (se sidan 2) innebär att bundet kapital överförts till fritt 
kapital år 2014. 

Not 2 
Aktier och andelar 

Bokfört värde 
Marknadsvärde 

Not 3 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Belopp vid årets utgång 

Fritt eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Omföring realisationsvinst/förlust 
Arets resultat 
Utdelade anslag 
Belopp vid årets utgång 

4 

58495 
68091 

o 
O 

59286 
O 

-700 
O 

58586 

58495 
63572 

O 
O 

59789 
O 

-503 
O 

59286 



KARLSBORGS SKOLSTIFTELSE 
Org.nr: 866601-61 11 

STYRELSE & REVISOR 

Karlsborg 2017-04-

STYRELSEN 

'?~~ 
Peter Lindroth 

cfk~ 
Anders Ståht 

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredov' I 

Förtroendevald revisor 
Karlsborgs kommun 

5 
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KARLSBORGS 
SOCIALA 

STIFTELSE 

ÅRSREDOVISNING 
2016 



KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

Arsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse 
Resultat och balansräkning 
Noter 
Styrelse & Revisorer 

Sid 

2 
3 
4 
5 

Räkenskaperna är förvaltade och sammanställda av Karlsborgs kommuns ekonomienhet. 

- l -



KARLS BORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Information om verksamheten 

Stiftelsen bildades 1998 genom sammanläggning 
av Wiggrnanska donationsfonden, Rödholms 
donationsfond, Ernst och Selma Rickerts 
donationsfond, C W Danielssons fond, Maria 
Johanssons donationsfond, Axel Eriksson i 
Stjernviks donationsfonder, Axel och Gunborg 
Eriksson i St j ernvi ks donationsfond samt Gustaf 
Erikssons donationsfond. 
För samfonden finns en särskild donationsbok 
som innehåller en förteckning över ingående 
stiftelser och dess föreskrifter. 

Kammarkollegiet beviljade 2014-05-30 ansökan 
om permutation. Beslutet innebär att det saknas 
formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl 
kapital som avkastning. 
Kammarkollegiet erinrar om att en stiftelse anses 
upplöst när den saknar tillgångar. 

Stiftelsens ändamål 
Avkastningen frän stiftelsen ska enligt stadgarna 
användas till att bistå de inom Karlsborgs 
kommun folkbokförda personer som är 
ekonomiskt behövande. 

främjande av ändamålet 

Utdelade medel (t.kr) 
30 ~--------------~~--~--~ 
25 

20 

15 

10 

5 

O 

26 

o o o o 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Under året har ingen utdelning gjorts. 

- 2 -

Resultat och ställning 

rörmögenhetens utveckl ing 
Stiftelsens tillgångar är placerade dels på bank 
och dels i mixfond (aktier o räntebärande 
papper). 
I oktober 2012 bytte Swedbank Robur Mixfond 
namn till Swedbank Robur Bas Mix. Bas Mix 
blev en del av den nya familjen Bas. Alla 
Basfonderna har genomgått förändringar i 
placeringsinriktningen ror att öka möjligheterna 
till god avkastning. 
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan 
vinster återinvesteras i fonden. 

FörmögenhetsutvecklIng (tk~ 
(Bokfört värde) 

~O ~----------------------~ 
370 +-----------------1 
360 ....-:::.:..~ 
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KARLS BORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

RESULTATRÄKNING (kr) 

Stiftelsens intäkter 
Utdelningar 
Räntor, bank 

Summa intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

Summa kostnader 

Resultat före realisations resultat 

RealisationsvinsUförlust 

Arets resultat 

BALANSRÄKNING (kr) 

TILLGANGAR 

Anläggnlngstlllgingar 
Aktier och andelar 

Summa anlliggnlngstillgingar 

Omsättningstillgångar 
Bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelser 

Not 
1 2016 2015 

O O 
O O 
O O 

-700 -503 
-700 -503 

-700 -503 

O O 

-700 -503 

Not 2016 2015 

2 340010 340010 
340 010 340 010 

37 737 
37 737 

340047 340747 

3 O O 
340047 340747 
340047 340747 

340047 340747 

Inga Inga 
Inga Inga 

· 3 · 



KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

NOTER 

Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Arsredovisningslagens 
bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i 
förhållande till föregående år. Aktier och andelar har värderats till anskaffningsvärde. 

Anslag 
Utdelade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av 
stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och ev. senare donerat kapital) och kapitaliseringar. 

Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och den del av årets resultat som är tillgängligt 
för utdelning av anslag. Totalt fritt eget kapital utgör de, vid varje bokslutstillfälle, disponibla 
medlen för utdelning av anslag. 

Disposition av årets resultat sker i enlighet med stadgarna. Till bundet eget kapital förs det 
belopp som, enligt stadgarna, ska användas för kapitalisering. 

Kammarkollegiets beslut (se sidan 2) innebär att bundet kapital överförts till fritt 
kapital 'r 2014. 

Not 2 
Aktier och andelar 

Bokfört värde 
Marknadsvärde 

Nol 3 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Belopp vid årets utgång 

Fritt eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Omföring realisationsvinst/förlust 
Arets resultat 
Utdelade anslag 
Belopp vid årets utgång 

· 4 -

340010 
395738 

o 
O 

340747 
O 

-700 
O 

340047 

340010 
369473 

O 
O 

341250 
O 

-503 
O 

340747 



KARLS BORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

STYRELSE & REVISOR 

Karlsborg 2017-04-

STYRELSEN 

/J . 
I.d-~ 
Peter Lindroth 

~i~~~~ 
~-!M~ 
Mal'itt OusWvssöM ~ 

~~ 
Anders Ståhl 

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovi 

Förtroendevald revisor 
Karlsborgs kommun 

· 5 · 

Catarina Davidsson 


