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KS § 1 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Sida 4 
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KS§2 Svar på medborgarf<irslag om utvidgning av utegym 

Dnr 291.2017 

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

Sammanfattning 
Jan-Ove Flodin har ställt ett medborgarförslag gällande utvidgning av utegym. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har avsatt 50 tkr för ytterligare ett utegym vid 
Molidens idrottsanläggning år 2018. Detta gym kommer att vara i anslutning 
till fotbollsplanerna. I och med detta anser kultur- och fritidsnämnden att 
behovet i nuläget är uppfyllt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 2, 2018-01-22 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 83 , 2017-12-13 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-11-21 
Jan-Ove Flodin, Medborgarförslag, 2017-10-16 
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KS§3 Nya regler och avgifter för biblioteken i Karlsborgs 
kommun 

Dm 323.2017 

Kommunstyrelsens förslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar anta Låneregler och avgifter för 
Bibliotek Mellansjö, 2017-10-31 att gälla från och med 2018-04-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden rätt att 
för Karlsborgs kommuns del framöver besluta gällande avgifter för 
bibliotek Mellansjö. 

3. Besluten enligt punkt l och 2 gäller under förutsättning att samtliga 
åtta kommuner antar samma beslut. 

Sammanfattning 
Sedan 2015 ingår Karlsborgs bibliotek som en medaktör i det regionala 
bibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjö (Hjo, Gullspång, Karlsborg, 
Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda). Samarbetet fokuserar för 
närvarande på en gemensam bibliotekskatalog och gemensamt utlåningsarbete. 
För att kunna hantera detta tillsammans så effektivt som möjligt har Bibliotek 
Mellansjös styrgrupp bestående av bibliotekscheferna från de åtta 
kommunerna bestämt att vi ska ha ett gemensamt dokument för låneregler och 
avgifter som gäller för samtliga bibliotek i samarbetet. 

Dokumentet är att betrakta som ett levande dokument en tid framöver. Vi 
kommer göra justeringar allt efter som samarbetet utvecklas. Grunden är 
däremot lagd. För att slippa belasta kommunfullmäktige med varje förändring 
bör kultur- och fritidsnämnden få mandat att besluta i denna fråga framöver. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 3,2018-01-22 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 82,2017-12-13 
Bibliotekschef Rebecca Levander, Tjänsteskrivelse, 2017-11-21 
Kultur- och fritidsnämnden, Låneregler och avgifter, 2017-12-14 
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KS§4 Policy och riktlinjer för lokalförsörjning och lokala hyror 

Dnr 319.2017 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa policy och riktlinjer för 
lokalförsörjning och interna hyror att gälla från 2018-04-01 och tillsvidare. 

Sammanfattning 
Fastighetsenheten har utarbetat ett förslag till Policy och riktlinjer för 
lokalförsörjning interna hyrOl' då den nuvarande slutade gälla 2014-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 4, 2018-01-22 
Fastighetschef Mikael Arthursson, Tjänsteskrivelse, 2017-12-11 
Fastighetsenheten, Policy och riktlinjer 
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KS§S Svar på motion om Brott mot bidrags lagen 

Dur 246.2017 

Kommunstyrelsens förslag 

Sida 8 

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

Sammanfattning 
Motionären föreslår att "Karlsborgs kommun, i de fall det kan misstänkas att 
brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007:612, ska polisanmäla de ungdomar 
som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer". 

Alla regelverk kring nyanlända hanteras av staten. Riksdagen beslutar om 
lagar, regeringen har möjlighet att utfårda förordningar och Migrationsverket 
har det övergripande ansvaret för mottagningen av nyanlända. 

Kommunens ansvar handlar, till övervägande delen, om utbildning såsom 
förskola, grundskola, gymnasieskola och SFI. Kommunen har dessutom 
ansvar för boende av olika slag samt frågor inom ramen för socialnämndens 
verksamhetsområden. Kommunens ansvar för nyanlända skiljer sig därmed 
inte från det ansvar kommunen har för övriga kommuninvånare. 

I statens (Migrationsverkets) ansvar ingår också finansiering av allt som hör 
till de nyanlända. Kommunen söker medel för de kostnader som kommunens 
ansvar innebär. Utöver en tidvis stor eftersläpning i Migrationsverkets 
utbetalningar fungerar detta mycket bra. Kommunen har fått alla de medel 
som har återsökts. 

All hantering av ensamkommande barn är Migrationsverkets ansvar. Det 
gäller även åldersbedömningar. Kommunen är överhuvudtaget inte inblandad i 
de processerna. Eventuell polisanmälan av de ungdomar som skrivs upp i ålder 
är därmed en fråga för Migrationsverket, inte för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 6, 2018-01-22 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Stefan Hallberg (SO), Motion, 2017-10-30 
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Dnr 58.2017 

Kommunstyrelsens förslag 

Sida 9 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunens representanter i 
Försvarsmaktsråd Skaraborg att i Försvarsmaktsrådet ta upp frågan om ett 
försvarsgymnasium. 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att kommunen tar initiativ till en utredning tillsammans 
med försvarsmakten för att etablera en gymnasieskola för försvaret med 
riksintag iKarlsborg. 

Alla gymnasieutbildningar ställer krav på utbildade legitimerade lärare. En 
gymnasieutbildning har många delkurser inom olika programinriktningar som 
ska erbjudas eleven. Detta innebär att skolan behöver ha ett stort elevunderlag 
för att kunna tillgodose elevers önskemål om kurser och utbildningsvägar. 

Flera nationella program innebär fler utbildningsvägar och större kursutbud. 
På gymnasieskolor undervisar lärare på flera program och kan på så sätt 
attrahera behöriga lärare med hela tjänster. 

För elever är en skola med många program en fördel. Det skapar en mix av 
elever med olika intressen som är givande för elevens egna utveckling och för 
samhället i stort. Detta får Karlsborg svårt att erbjuda. 

Ett försvarsgymnasium som en inriktning på ett teoretiskt/yrkesförberedande 
program bör förläggas till en större redan befintlig gymnasieskola. 

Förslag på sammanträdet 
Ingvar Kärrsmyr (KD): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Ingvar Kärrsmyrs förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund: Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunens representanter i 
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Försvarsmaktsråd Skaraborg att i Försvarsmaktsrådet ta upp frågan om ett 
forsvarsgymnasium. 

Ingvar Kärrsmyr (KO) och Torbjörn Colling (M): Bifall till Kjell Sjölunds 
forslag. 

Beslutsgång 
OrdfOrande ställer arbetsutskottets fOrslag mot Kjell Sjölunds forslag med 
bifall från Ingvar Kärrsmyr och Torbjörn Colling och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Sjölunds forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 7, 2018-01-22 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-01-04 
Björn Rubenson (KD), Motion, 2017-03-01 

Beslutet ska sändas till 
Björn Rubenson 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-02-06 

KS§7 Svar på motion om Fiskeväg 

Dnr 235.2017 

Kommunstyrelsens fOrslag 

Sida Il 

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelsens beslut att 
anse motionen bifallen. 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
söka medfinansiering för att genomföra projektet och att därefter 
presentera en budget för kommunstyrelsen innan projektet påbörjas. 

2. Redovisning av uppdraget ska lämnas till kommunkansliet senast 
2018-09-21. 

Sammanfattning 
Centerpartiet i Karlsborg har lämnat in en motion om byggnation aven 
fiskväg i Forsvik mellan Bottensjön och sjön Viken. En fiskväg mellan 
Bottensjön och Viken är en viktig del i det arbete som pågår på för att 
återskapa öppna fiskvägar mellan Östersjön och sjön Unden. 
Centerpartiet yrkar på att "Karlsborgs kommun undersöker och möjliggör en 
fri passage för fisk i Forsvik." 

Området vid Forsviks ån där fiskvägen bedöms vara lämplig att bygga ligger 
inom fastigheten Forsvik 5:85 som ägs av Karlsborgs kommun. 

Den totala kostnaden bedöms till ca 3 mnkr. Möjligheter finns för kommunen 
att söka medel för delfinansiering. 

Förslag på sammanträdet 
Conny Winrot (SO): Avslag till motionen. 
Catarina Davidsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med bifall från Catarina Davidsson 
mot Conny Winrots förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till arbetsutskottets 
förslag och en nej-röst betyder ja till Conny Winrots förslag. 

Med lOja-röster mot l nej-röst finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag (bil.I). 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 8, 2018-01-22 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2017-12-28 
Anders Lundgren (C), Motion, 2017-09-19 

Beslutet ska sändas till 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
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KS§8 Förslag till nytt samverkansavtal med Karlsborgs 
Utveckling AB 

Dnr 284.2017 

Kommunstyrelsens flirslag 

Sida 13 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat samverkansavtal med 
Karlsborgs Utveckling AB att gälla från 2018-04-01 till och med 2019-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 2014-09-23 ett 
samverkansavtal med Karlsborgs Utveckling AB. Avtalet gällde för tiden 
2015-01-01 - 2017-12-31. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2017-11-13 att förlänga 
avtalet att gälla till och med 2018-03-31. 

I samband med arbetet att ta fram ett nytt avtal har KUB:s verksamheter 
utvärderats. Denna utvärdering har resulterat i att Arbetsmarknadsenheten 
(AME) från och med 2018-04-01 inte kommer att vara KUB:s 
ansvarsområde utan kommer att ingå som en verksamhetsgren i den 
kommunala organisationen underställd kommunstyrelsen. 

Denna organisationsförändring har samverkats och en risk- och 
konsekvens anal ys har genomförts. 

Under hösten 2019 kommer en utvärdering att göras innan nytt avtal tecknas. 
Det nya avtalet innebär att KUB fokuserar på att vara det lokala näringslivets 
och kommunens gemensamma resurs för utveckling av näringslivet i 
Karlsborgs kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 9, 2018-01-22 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-01-17 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskri velse, 2017-11-08 
Kommunledningsförvaltningen, Avtal 
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KS§9 Tillfälligt kommunbidrag 

Dnr 3.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
KommunfulImäktige beslutar att socialnämnden tilIde1as ett extra 
kommunbidrag för år 2018 om totalt 560 tkr. 

Sammanfattning 

Sida 14 

Riksdagen har faststälIt regeringens förslag i höständringsbudgeten om ett 
tiIIfålIigt kommunbidrag för kommuner åren 2017 och 2018. Bidragets storlek 
baseras på hur många asylsökande ensamkommande barn över 18 år som 
bodde i kommunen den 30 juni 2017. Bidraget fördelas proportionelIt bland 
berörda kommuner. 

Det sker ingen uppföljning i efterhand hur medlen använts och kommunen kan 
välja hur medlen ska användas. 

Medlen klassar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genereIIa 
statsbidrag då användningsområdet är fritt. Medlen bokförs därmed på 
kommunens finansförvaltning. För Karlsborgs kommun är tiIIdelningen 
1 120824 kr för 2017 samt 560 412 kr för 2018. 

Beslut, fördelning och hur medlen ska användas har kommit väldigt sent 
hösten 2017 efter att kommunens budgetramar för 2018 var faststälIda. 
Socialnämnden har dock räknat med att medlen för 2018 skulIe komma som 
ett riktat statsbidrag tiII deras verksamhet och har därför med denna intäkt i sin 
budget 2018. 

Förslaget är att medlen för 2017 redovisas som ett generelIt statsbidrag under 
finansförvaltningen. Att medlen för 2018 fördelas ut från finansförvaltningen 
tiII socialnämnden som ett extra kommunbidrag för år 2018. 

Förslag på sammanträdet 
KjeII Sjölund: BifaII tiII arbetsutskottets förslag men med ett extra 
kommunbidrag om 520 tkr. 

Catarina Davidsson (C) och Anders Ståhl (L): BifaII tiII KjeII Sjölunds förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja tiII arbetsutskottets 
förslag och att en nej-röst betyder ja tiII KjeII Sjölunds förslag med bifaII från 
Catarina Davidsson och Anders Ståhl. 
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Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag (biI.2). 

Notering 
Kjell Sjölund, Catarina Davidsson, Anders Ståhl och Ingvar Kärrsmyr 
reserverar sig till förmån för Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 10,2018-01-22 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2018-01-15 
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KS § 10 Revidering av Regler fOr ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda 

Dnr 6.2017 

Kommunstyrelsens fOrslag 

Sida 16 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reviderade 
Regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun 
mandatperioden 2015-2018, att gälla från och med 2018-03-01. 

Sammanfattning 
2018-01-01 började en ny kommunallag att gälla. Bland det som ändras i den 
nya lagen jämfört med den tidigare hör en del regleringar av rätten till 
semester, sjukskrivning och föräldraledighet för de förtroendevalda som har 
ett uppdrag som totalt omfattar mer än 40 procent av heltid. I Karlsborgs 
kommun är det under innevarande mandatperiod endast kommunstyrelsens 
ordförande samt 2:e vice ordförande som är berörda av förändringen. 

Val- och arvodesberedningen har behandlat förslaget till reviderade regler och 
har då tillstyrkt det. 

Grundtanken med regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda är att de 
skall fastställas i god tid före varje ny mandatperiod. Att ändra reglerna under 
löpande mandatperiod skall så långt möjligt är 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. Det 
handlar enbart om anpassning till den nya kommunallagen. 

De föreslagna förändringarna bedöms inte medföra några ökade kostnader för 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 11 , 2018-01-22 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-16 
Val- och arvodesberedningen, Förslag 
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KS § 11 Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 

Dnr 1.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till ändring av 
förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, att gälla från och 
med 2018-04-0 I. 

Sammanfattning 
I den nya kommunallagen (SFS 2017:725) återfinns vissa bestämmelser som 
äger tillämpning på kommunalförbund. Följande ändrade lydelser inarbetas i 
förbundsordningen för att uppfylla bestämmelsema i kommunallagen: 

• Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

• I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och 
ersättare samt deras mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kap. 3-5§§ 
och 7§ kommunallagen (SFS 2017:725). 

• Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
Anslagstavlan ska innehålla information enligt 8 kap. 10§ 
kommunallagen. 

• Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på 
kommunalförbundets anslagstavla. 

• Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18§ i 
kommunallagen. Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från 
årsskiftet efter uppsägningen. 

• Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

• Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla 
ersättning i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Skövde 
kommun. 

• Fast arvode till ordförande fastställs av förbundsdirektionen, utan 
medverkan av denne. 

• Samordning skall ske för ordförande, ledamot, revisor eller ersättare 
med fast arvode hos den egna kommunen. 

• § 22 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning 

• Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets 
årsredovisning vid det sammanträde där direktionen där direktionen 
behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde är öppet för 
allmänheten och ska tillkännages på kommunal förbundets 
anslagstavla. 

Vtdragsbestyrkandc 
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Förändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär. Ingen översyn av 
övrigt innehåll i fOrbundsordningen har skett. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 12,2018-01-22 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-16 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Missiv, 2018-01-02 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Beslut § 142,2017-12-14 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Förslag till förbundsordning 
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KS § 12 Revidering av hälso- och friskvårdspolicy för Karlsborgs 
kommun 

Dnr 14.201 8 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till revidering av Hälso- och 
Friskvårdspolicy, att gälla från 2018-03-0 l. 

Sammanfattning 
Personalenheten har reviderat nuvarande Hälso- och Friskvårdspolicy som 
antogs i KF 2009-03-30. Detta med anledning av att Karlsborgs kommun från 
och med 20 18-0 I-O I erbjuder anställda i kommunen att välja mellan 
friskvårdsb idrag eller friskvårdstimme. 

Förslag på sammanträdet 
Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 13,2018-01-22 
Personalchef Inga-Lill Lundgren, Tjänsteskrivelse, 20 18-0 1-15 
Personalenheten, Policy 
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Dnr 8.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
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l. Kommunfullmäktige beslutar att hemställa om att Länsstyrelsen inte 
beslutar om några förändringar i valkretsindelningen i Karlsborgs 
kommun. Skälen för beslutet är de samma som i tidigare lämnat 
yttrande. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att i det fall att Länsstyrelsen självmant 
beslutar att ändra valkretsindelningen anser kommunen det vara ett 
kravatt röstlokaler finns öppna på valdagen i både Undenäs och 
Forsvik. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen meddelade under hösten 2017 att man övervägde att ändra 
valkretsindelningen i Karlsborgs kommun från och med valet i september år 
2018. Skälet som angavs var att ett valdistrikt, enligt vallagen, ska ha l 000 -
2 000 röstberättigade. Länsstyrelsen konstaterar också att när ett valdistrikt 
omfattar få röstberättigade finns det risk att valhemligheten är i fara. l 
kommunen finns det två valdistrikt som inte uppfyller vallagens kriterium. 
Inte ens om man för samman dessa två valkretsar uppfylls kriteriet. 
Kommunen ombads att lämna ett yttrande över den föreslagna förändringen. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-11-27 att 
kommunen önskade behålla nuvarande valkretsindelning. Beslutet var 
enhälligt. 
Några dagar efter fullmäktigebeslutet meddelade Länsstyrelsen i en skrivelse 
att man inte kommer att ändra valkretsindelningen inför valåret 2018. 
A v samma skrivelse framgår att "Länsstyrelsen bedömer dock fortfarande att 

en ändring är nödvändig för att uppfylla vallagens bestämmelser och 
överväger därför att självmant ändra indelningen inför valåret 2019" och begär 
därför in ett yttrande från Karlsborgs kommun 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-31 
Länsstyrelsen, Underrättelse, 2017-12-01 
Länsstyrelsen, Underrättelse, 2017-11-17 
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l. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ny 
organisation för kostenheten förutom befattningen som kostchef. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ny 
detaljbudget för kostorganisation samt att 494 tkr (75% av 
kommunbidraget) överförs från kostorganisationen till bam- och 
utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att återkomma med 
ett förtydligande avseende ansvarsfördelning mellan kostchef och 
kommunansvarig. Förtydligandet lämnas till kansliet senast 2018-02-12. 

Sammanfattning 
U nder hösten 2016 genomfördes en utredning av måitidsverksamheten med 
hjälp aven extern konsult "Utredning av måltidsverksamheten i Karlsborgs 
kommun". 

Utredningen rekommenderar att: 
Samtliga kök byggs om/ändras om till tillagningskök förutom Strandskolan. 
Alla kök bör vara organiserade i en gemensam kostenhet som leds aven 
kostchef/måltidschef. 

F astighetschefen gavs i uppdrag att utreda vilka tekniska lösningar och 
investeringar som krävs för tillagningskök enligt måitidsutredningens 
rekommendationer. 

I mars 2017 beslöt kommunstyrelsen att tillagning av mat ska, utöver vid 
Haganäset, ske vid Kompassen, Myran, Kvarnbäcken, Carl Johanskola samt 
Mölltorps skola. 

Kommunstyrelsen gav fastighetschefen i uppdrag att genomföra de 
ombyggnationer som krävs vid de olika enheterna. 

I oktober 2017 beslöt kommunstyrelsen att utredningen av kostverksamheten 
ska kompletteras med dimensionering av personal av och ny organisation för 
kostproduktionen och att inriktningen skall vara att samordna 
kostverksamheterna iKarlsborg, Tibro och Hjo kommuner. 
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Förslag på sammanträdet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 

Kommunstyrelsen 

Sammanträde,datum: 2018-02-06 

Catarina Davidsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen 
att " förutom befattningen som kostchet" läggs till punkten 1 och att 
kommunstyrelsen beslutar: 

• Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
återkomma med ett förtydligande avseende ansvarsfördelning mellan 
kostchef och kommunansvarig. Förtydligandet lämnas till kansliet 
senast 2018-02-12. 

Torbjörn Colling (M): Bifall till Catarina Davidssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Catarina Davidssons förslag 
med bifall från Torbjörn Colling och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Catarina Davidssons förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 5, 2018-01-22 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Utredning 
Central Samverkansgrupp, Protokoll, 2017-12-11 
Personalenheten, Riskbedömning 

Beslutet ska sändas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
Personal enheten 
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Dnr44.2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 23 

l. Kommunstyrelsen beslutar att benämningen på Karlsborgs kommuns 
ledande tjänsteperson ska vara kommunchef. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
uppdragsbeskrivning för kommunchef i Karlsborgs kommun att gälla 
från och med 2018-02-07 (bil. 3). 

Sammanfattning 
2018-01-01 började Sveriges nya kommunallag att gälla. En av nyheterna är 
att kommunerna åläggs att utforma och anta en instruktion för kommunens 
ledande tjänsteperson. I lagen kallas tjänsten kommundirektör men kommunen 
ges möjlighet att använda annan benämning. l Karlsborgs kommun benämns 
kommunens ledande tjänsteperson kommunchef. 

Enligt den nya kommunallagen ska delar av instruktionen vara obligatorisk, 
vilket syftar till att skapa likvärdighet mellan Sveriges kommuner. 

En kommundirektörlkommunchef har enligt den nya kommunallagen till 
uppgift att: 
"Ansvara för att samtliga ärenden som styrelsen ska behandla är 
tillfredsställande beredda och utredda samt förenliga med gällande lagar och 
föreskrifter. 

l detta ligger att direktören/chefen ska se till att underlagen för besluten är 
utformade på ett sakligt och opartiskt sätt samt baserade på professionell 
sakkunskap om det aktuella området. 

De förtroendevalda ska kunna ha tillit till att underlagen innehåller den 
information som behövs för att kunna fatta ett rättssäkert beslut. 

De ska också kunna lita på att direktören/chefen i sina underlag har redovisat 
om det föreligger osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna och att till exempel. 
en försäljning av verksamhet eller av andra tillgångar är korrekt värderade. 

Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt 
osäker. 

Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till 
besluten i ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska." 
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Kommunstyrelsen har nu att besluta vilken benämningen av kommunens 
ledande tjänsteperson ska vara. Beredningens förslag är att kommunstyrelsen 
beslutar att benämningen ska vara kommunchef. 

Kommunstyrelsen ska dessutom fastställa en uppdragsbeskrivning for den 
ledande tjänstepersonen och ett förslag till uppdragsbeskrivning for 
kommunchef i Karlsborgs kommun finns nu framtaget. Beredningen foreslår 
att kommunstyrelsen fastställer förslaget att gälla från och med 2018-02-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 14,2018-01-22 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-12 

Beslutet ska sändas till 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund 
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Sida 25 

Kommunstyrelsen beslutar avslå begäran från Karlsborgs Godmanforening. 

Sammanfattning 
Karlsborgs Godmanforening har inkommit med en skrivelse till kommunen. 
Av skrivelsen framgår att foreningen i samarbete med foreningen Ex Corde 
vill driva ett boende fOr ensamkommande flyktingbarn , som fyllt 18 år. 

Man önskar kostnadsfritt disponera den röda stugan på området norr om Göta 
Kanal. Föreningen skriver också att kommunens åtagande fOrväntas omfatta 
internetuppkoppling, busskort och visst vaktmästeri. Boendet drivs som 
"Härbärge for ensamkommande flyktingungdomar" ett "EBO" (eget boende) 
där ungdomarna själva sköter allt såsom städning, disk, tvätt, handla och laga 
mat. Godmanforeningen tillsammans med Ex Corde ansvarar for 
verksamheten. Föreningarna stödjer ungdomarna och besöker dagligen 
boendet. 

Föreningen anfor att deras begäran beräknas ekonomiskt med god marginal 
falla inom ramen for de extra anslag varje kommun är tilldelade genom beslut 
i riksdagen den 8 december 2017. 

Förslag på sammanträdet 
Kommunstyrelsens ordforande Peter Lindroth (S): Kommunstyrelsen beslutar 
avslå begäran från Karlsborgs Godmanforening. 

Kjell Sjölund (C): l. Bifall till GodmanfOreningens begäran avseende 
ensamkommande barn och att medel , 40 tkr, tas ur kommunstyrelsens 
forfogandeanslag for år 2018. 

Catarina Davidsson (C), Anders Ståhl (L) och Ingvar Kärrsmyr (KO): Bifall 
till Kjell Sjölunds forslag. 

Torbjörn Colling (M): Bifall till Peter Lindroths fOrslag 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen ställer Peter Lindroths fOrslag med bifall från Torbjörn 
Colling mot Kjell Sjölunds med bifall från Catarina Davidsson, Anders Ståhl 
och Ingvar Kärrsmyr och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Peter Lindroths fOrslag. 

Omröstning begärs. 
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Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till Peter Lindroths 
förslag och att en nej-röst betyder ja till Kjell Sjölunds förslag. 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Peter Lindroths förslag (bil.4) . 

Notering 
Kjell Sjölund, Catarina Davidsson, Anders Ståhl och Ingvar Kärrsmyr 
reserverar sig till för Kjell Sjölunds förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 15,2018-01-22 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-18 
Karlsborgs Godmanförening, Begäran, 20 l7 -11-3 O 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs Godmanförening 
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l. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera lärarutbildningarna vid 
Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kr per invånare. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att 16 tkr anslås ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommuner har stora svårigheter att rekrytera behöriga lärare. 
Kommunalförbundets styrelse har gett kansliet i uppdrag att försöka etablera 
lärarutbildningar till Skaraborg då det bedöms finnas större möjlighet att de 
som utbildar sig lokalt också kommer att finnas tillgängliga för den lokala 
arbetsmarknaden. 

Nu har det lyckats med en konstruktion där Högskolan i Borås, som 
huvudman, förlägger del av sin lärarutbildning vid Högskolan i Skövde. 
Initialt kommer detta sätt att dela utbildningarna på två utbildningsorter att 
innebära merkostnader. 

Lärarutbildning vid Högskolan i Skövde, med Högskolan i Borås som 
huvudman, startar i januari 2018. Söktrycket har varit mycket högt och antalet 
förstahandssökande har överstigit antalet platser med råge. 

Den bedömda merkostnaden för 2018 är 1,8 mkr. Tanken är att dessa 
kostnader ska delas mellan Högskolorna i Borås och Skövde samt Skaraborgs 
kommunalförbunds medlemskommuner. Vad gäller förutsättningarna för 
finansiering kommande år avser Högskolan i Borås att ansöka om ökad 
resurstilldelning för verksamheten i Skövde. 

Skaraborgs kommunalförbunds styrelse har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta beslut om med finansiering av 
lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kr per 
invånare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 16,2018-01-22 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Skaraborgs kommunalförbund, Beslut § 106 

Beslutet ska sändas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
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l. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att i 
samverkan med Barn- och utbildningschefen utreda fOrutsättningarna 
för att bygga en skola F-6 alternativt F-5 på Strandskolans område. 

2. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att i 
samverkan med Barn- och utbildningschefen ta fram förslag på 
placering aven ny skola 7-9 alternativt 6-9. 

3. Redovisning av uppdraget ska lämnas till kommunkansliet senast 
2018-06-16. 

Sammanfattning 
Planeringen av byggandet aven ny skola har dragit ut på tiden. Den placering 
som har varit huvudinriktningen är strax söder om Molidens sim- och 
idrottshall. En sådan etablering ger möjligheter till samnyttjande av sim- och 
idrottsanläggningarna på Moliden. Ä ven ytor för parkering kan då samnyttjas 
av både skola och besökare till Moliden. 

Vid förhandskontakter med berörda myndigheter har positiva förhandsbesked 
lämnats. En formell fråga har ställdes i april 2017 till Statens fastighetsverk 
om ett köp eller att genom tomträttsavtal få tillgång till marken för att bygga 
en ny skola. Ett besked på förfrågan bedömdes kunna lämnas under 
sommaren. Tyvärr dröjer det utlovade beskedet. 

Skolans behov är stort och byggandet aven ny skola brådskar. För att 
planeringen och byggandet aven ny skola inte ska försenas ytterligare bör 
kommunen undersöka andra möjliga placeringar aven ny skola. 

Förslag på sammanträdet 
Torbjörn Colling (M), Catarina Davidsson (C) och Kjell Sjölund (C): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 17, 2018-01-22 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-01-04 

Beslutet ska sändas till 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
Barn- och utbildningschef Kajsa Eriksson Larsson 
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KS § 19 Uppdrag avseende förutsättningar för detaljplanearbete 
Södra kanalområdet 

Dnr 10.2018 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsfOrvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översiktlig markundersökning av området. 

2. Redovisning av uppdraget ska lämnas till kommunkansliet senast 
2018-04-20. 

Sammanfattning 
Det aktuella området har ett centralt attraktivt läge och rymmer idag ett antal 
verksamheter så som kommunförråd, varv, småindustrier, båtuppställning och 
ställplats fOr husbilar. Båtuppställningen och ställ platsen drivs av Carlsborgs 
segelsällskap som arrenderar marken av Karlsborgs kommun. 

Gällande detaljplan för området är ifrån 1950. För att möjliggöra en utveckling 
av området för till exempel bostäder och besöksnäring finns ett stort behov av 
att ta fram en ny detaljplan. För att kunna bedöma förutsättningarna för en ny 
detaljplan för området bör förekomsten av eventuella markföroreningar på 
området undersökas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 18,2018-01-22 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-01-04 

Beslutet ska sändas till 
SamhällsbyggnadschefHåkan Karlsson 
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l. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av lokalvården i extern regi och 
förutsättningarna för att återta lokalvården i egen regi. 

2. Redovisning av uppdraget ska lämnas till kommunkansliet senast 
2018-04-16. 

Sammanfattning 
Sedan den 1 januari 2010 är lokalvården i Karlsborgs kommun utlagd på en 
extern entreprenör. Nuvarande avtal med Förenade Service löper ut den 31 
januari 2019. Avtalet går därefter inte att förlänga ytterligare. 

Karlsborgs kommun har då två alternativ, att genomföra en ny 
upphandlingsprocess eller att återta lokalvården i egen regi . 

Inför påbörjandet aven ny upphandlingsprocess finns ett behov av att 
utvärdera lokalvården och den externa driften. Översynen bör även belysa 
förutsättningarna för att återta lokalvården i egen regi. 

Ett antal relevanta frågeställningar bör besvaras: 

• Ekonomi, hur har det ekonomiska utfallet varit under avtalstiden? 

• Kvalitet, levereras idag den kvalite på lokalvården som verksamheten 
efterfrågar? 

• Hur påverkar driftsformen ekonomin och kvaliten? 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 19,2018-01-22 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-01-04 

Beslutet ska sändas till: 
SamhällsbyggnadschefHåkan Karlsson 



l.fJ 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 20 18-02-06 

KS §21 Internkontroll 2017 kommunstyrelsen 

Dm 61.2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 31 

l. Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontroll för år 2017 

2. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt kommunstyrelsens förvaltningar att 
upprätta en IT -plan som årligen följs upp och utvärderas. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har i enlighet med internkontrollplanen 
inkommit med rapporter för de olika kontrollrnomenten. 

Rapporterna avseende 2017 visar att några av rutinerna har brister. 

Brister av har påträffats vid kontroll av delegationsbeslut, upphandling, och 
!T-policy. 

Mindre brister har påträffats vid rutiner gällande investeringspolicy. 

Brister av allvarlig art har påträffats vi kontroll av handhavande kontanta 
medel. 

De brister som påvisats enligt rapporterna är påtalade och planeras att bli 
åtgärdade. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunstyrelsen har en 
tillfredställande internkontroll men behov finns att förbättra rutiner och 
tillämpning av gällande policys. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienheten, Internkontroll 

Beslutet ska sändas tiII 
Ekonomienheten 



KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-02-06 

KS § 22 Verksamhetsberättelse 2017 kommunstyrelsen 

Dnr63.2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 32 

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse till 
årsredovisning 2017. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse årsredovisning 2017. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 3, I mnkr. I resultatet ingår 
oförbrukade förfogandeanslag om l, l mnkr. Fastighetsdriften har under året 
genererat ett större överskott främst på grund av ett lågt rörligt elpris, men 
även för att det varit ovanligt varmt samt utförda energieffektiviseringar. 
Investeringsutfallet blev betydligt lägre än budgeterat då flera objekt föreslås 
flyttas till år 2018 
Kommunstyrelsens utfall för målen i kommunens styrkort blev ett mål uppfyllt 
och tre ej uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2018-02-01 
Ekonomienheten, Verksamhetsberättelse inklusive budgetuppföljning 
december 2017 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 



KARLS BORGS 
KOMMUN 

KS §23 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-02-06 

SamhällsbyggnadschefHåkan Karlsson informerar om Framtida 
matproduktion i Karlsborgs kommun. 

Kultur- och fritidschefThomas Blomgren informerar om: 

• MedborgarfOrslag om utvidgning av utegym. 

• Låneregler och avgifter för Bibliotek Mellansjö. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om : 

• intemkontroll 2017 kommunstyrelsen. 

• Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 20 17. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth informerar om: 

• Trafikverket 

• Ny skola 

• Personalärende 

• Gemensam linje i miljöfrågor. 

Sida 33 



Justemndes sign 

KARLS BORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-02-06 

KS §24 Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamötena. 

Sida 34 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 201 8-02-06 

KS §2S Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamötena. 

Sida 35 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2018-02-06 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 7 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Lina Oavidsson (S) X 

Gun Svahn (S) X 

Johan Persson (M) X 

Torbjörn Colling (M) X 

Catarina Oavidsson (C) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KO) X 

Anders Ståhl (L) X 

Conny Winroth (SO) X 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) 

Jan Oahlqvist (S) 

Carl Strandby (S) 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (SO) 

Summa ordinarie och ersättare 10 l 

U :IKANS LVLedamöter 20 11 ·20 14/voteringks20 11-20 14 

Bilaga l 

Avstår 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2018-02-06 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 9 

Röstande 
Ledamöter Ja Nej 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Lina Oavidsson (S) X 

Gun Svahn (S) X 

J ohan Persson (M) X 

Torbjörn Colling (M) X 

Catarina Oavidsson (C) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KO) X 

Anders Ståhl (L) X 

Conny Winroth (SO) X 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) 

Jan Oahlqvist (S) 

Carl Strandby (S) 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (SO) 

Summa ordinarie och ersättare 7 4 

U:/KANS LVLedamöter 20 11-20 14/votcringks20 l 1-20 14 

Bilaga 2 

Avstår 



Bilaga 3 KB § 15 2018-02 - 06 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

UPPDRAGSBESKRIVNING 
Datum 
2018-01-22 

Uppdrag och villkor för Kommunchef i Karlsborgs kommun 

Kommunchefens uppdrag 
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson. 

Diarienummer 
2018/ YYY 

Kommunchefen är anställd av kommunstyrelsen, vi lken chefen får sitt uppdrag från och svarar inför. 

Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. 

Kommunchefen ska arbeta med stor integritet med avseende på information och underlag inför beslut 
och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen. 

I kommunchefens uppgifter ingår att: 
- Ansvara för principerna för att styrning och ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns 

fastställda, hanteras och beslutas enligt fastställd ordning 

- Fastställa en ledningsorganisation, där förvaltningschefsgruppen är en del 

- Verka för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 

Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen 
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda har kommunchefen en drivande 
roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamheter. 

Kommunchefen har också en roll i utvecklingen av kommunen som geografiskt område. 

Roll i förhållande till kommunens bolag samt externa parter 
Kommunchefen ska i förhållande ti ll externa parter uppmärksamt fö lja frågor som är av betydelse för 
Karlsborgs kommun. Kommunchefen ska i regionala och nationella organ representera och företräda 
Karlsborgs kommun i strategiska och övergripande frågor och sammanhang. 

Kommunchefen har ett övergripande ansvar för att Karlsborgs kommun i övrigt är 
representerad på ett ändamålsenligt sätt i externa sammanhang. 
Exempel på externa kontakter är: 
- Näringsliv 
- Länsstyrelsen 
- Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
- Västra Götalandsregionen, VGR 
- Skaraborgs kommunalförbund 
- Högskolan i Skövde 
- Medborgare och organisationer 

Kommunchefen ska vara beredd att ta på sig uppdrag i de nuvarande och eventuellt framtida 
kommunalt ägda bolagen om så beslutas. 

Karlsborgs kommun 

Storgatan 16,54682 Karlsborg 

0505- t 7000, kommun@karlsborg.sc 

www.karisborg.sc 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

Massmedia 

ÄRENDETVP 

Datum 
AAAkMM-DD 

Diarienummer 
AN\A/NR 

I kommunchefens uppdrag ingår att skapa den öppenhet i bemötande av massmedia som 
gäller med utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen. 

Kommunchefen är ansvarig for kontakterna med journalister i de frågor som rör kommunstyrelsens 
forvaltning, men har också ansvaret for att hela den kommunala organisationen strävar efter bra 
massmedierelationer och att ge fullständiga och korrekta uppgifter. 

Arbetsuppgifter mot politiska organ 

Närvaro vid kommunfullmäktige 
Kommundirektör ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunstyrelsen och arbetsutskottet 
Kommunchefen är ytterst ansvarig fOr beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott men kan delegera till andra att ansvara fOr beredning och foredragning. 

För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har kommunchefen ansvar 
for att komplettering sker med yttrande och beslutsforslag, till exempel med avseende på 
finansiering av forslagen. 

Föredragningar och uppdrag från kommunstyrelsen 
Uppdrag från kommunstyrelsen till forvaltningsorganisation ska i forsta hand riktas till kommunchefen. 

Kommunchefen ansvarar for verkställande av kommunstyrelsens beslut samt for foredragningar i 
kommunstyrelsen. 
Kommunchefen kan delegera detta till exempelvis en forvaltningschef, avdelningschef vid 
kommunstyrelsens forvaltning, sekreterare i kommunstyrelsen eller annan tjänsteperson. 

Närvaro- och yttranderätt 
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott. 

Initiativ 
Att ta initiativ som är nödvändigalkrävs är en naturlig del av uppdraget for kommunens ledande 
tjänsteperson. Det gäller bland annat inom den uppsiktsskyldighet över kommunens verksamheter 
som enligt kommunallagen vilar på kommunstyrelsen. 

2(4) 

Kommunstyrelsens ordfOrande och kommunchefen kommer gemensamt fram till vilka kontakter som bör 
tas dem emellan innan ett initiativ tas. 

Biträdande kommunchef 
En biträdande alternativt ställfOreträdande kommunchef skall utses i samråd med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Karlsborgs kommun 

Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 

0505- t 70 00, kommun@karlsborg.sc 

www.karlsborg.sc 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

Arbetsuppgifter mot fOrvaItningar 

Kommunstyrelsens fOrvaltning 
Förvaltningsledning 
Kommunchefen är chef för kommunstyrelsens förvaltning. 

Anställning av personal 

ÄRENDETYP 

Datum 
AAAA-MM-DD 

Diarienummer 
AAAA!N R 

Kommunchefen anställer direkt underställd personal (med undantag för förvaltningschefer, 
som anställs av kommunstyrelsen) inklusive avdelningschefer vid kommunstyrelsens 
förvaltning. 

OrganisationsjOrändringar 

3(4) 

Kommunchefen äger rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom kommunstyrelsens förvaltning 
efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Övriga nämnder och fOrvaltningar 

Närvaro- och yttranderätt 
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder efter beslut av 
berörd nämndsordförande och kommunstyrelsens ordförande. Berörd förvaltningschef ska 
informeras i förväg. 

Kommunchefen och jOrvaltningscheferna 
Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. 

Kommunchefen svarar för arbetsgivarrollen gentemot förvaltningschefer och för att de i sina uppdrag 
också beaktar kommunövergripande frågor, och anlägger ett koncernperspektiv . 

Samtidigt svarar förvaltningscheferna för sina respektive verksamheter gentemot sina nämnder. 

Kommunchefen har rätt att disponera förvaltningscheferna viss del av tiden för kommungemensamt 
samordnings- och utvecklingsarbete. 

Kommunchefen ska vidare biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet som 
beskrivs i kommunallagen. 

Anställning och avveckling av jOrvaltningschefer 
Kommunstyrelsen beslutar om anställning av förvaltningschefer. Kommunchefen ansvarar 
för beredning av dessa rekryterings- och anställningsärenden. 

Avveckling av förvaltningschefer åligger Kommunchefen efter samråd med kommunstyrelsens 
arbetsutskott och berörd nämnd. 

Ledning och samordning av jOrvaltningscheftgruppen 
Kommunchefen ansvarar för sammansättningen av och leder förvaltningschefsgruppen. 

Kommunchefen ansvarar därigenom för samordning mellan cheferna i gruppen avseende till 
exempel utveckling av strategiska kommunövergripande frågor och gemensamma uppgifter. 

Kommunchefen ansvarar för samordning mellan cheferna i gruppen avseende budgetunderlag. 

Karlsborgs kommun 

Storgatan 16, 546 82 Kadsborg 

0505-t 70 00, kommun@karlsborg.sc 

www.karlsborg.sc 
------------



KARLSBORGS 
KOMMUN 

ÄRENDETYP 

D atum 
AAAA-MM-DD 

D iarienummer 
AMA/NR 

Kommunchefen ansvarar for forvaltningschefsgruppens kompetensutveckling. 

Medarbetar- och lönesamtal 
Kommunchefen är lönesättande chef och ansvarar for medarbetar- och lönesamtal med 
forvaltningscheferna. 

Kommunchefens uppdrag i förhållande till hela den kommunala koncernen 

Samordning 
I Kommunchefens uppdrag ingår samordningsuppgifter vad gäller hela den kommunala 
koncernen. 

UppjOljning av uppdraget 
Uppf<iljningen av uppdraget skall göras vid utvärderingssamtal med kommunstyrelsens 
ordforande. Det skall också, tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag for 
lönesamtal. 

Kommunchefens anställningsvillkor. 

I Sverige är kommunchefsrollen ännu inte lagreglerad och omfattas inte av Lagen om 
anställningsskydd (LAS), eftersom rollen betraktas som fOretagsledande. Vid rekrytering av 
Kommunchef ska anställningsvillkoren beaktas och tryggas fOr att säkerställa en god 
kompetensforsörjning av Kommunchefen. 

Fastställd av kommunstyrelsen 2018-02-06 

Karlsborgs kommun 
SlOrgatan 16,546 82 Karlsborg 

0505-t 70 00, kommun@karlsborg.sc 
www.karlsborg.sc 
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Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2018-02-06 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 16 

Röstande 
Ledamöter Ja Nei 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Lina Oavidsson (S) X 

Gun Svahn (S) X 

J ohan Persson (M) X 

Torbjörn Colling (M) X 

Catarina Oavidsson (C) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KO) X 

Anders Ståhl (L) X 

Conny Winroth (SO) X 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) 

Jan Oahlqvist (S) 

Carl Strandby (S) 

Gunnar Ekfeldt (S) 

Elin Björserud (S) 

Johan Persson (M) 

Anders Lundgren (C) 

Anita Eliasson (C) 

Mats Mellblom (C) 

Inger Larsson (L) 

Stefan Hallberg (SO) 

Summa ordinarie och ersättare 7 4 

U:/KANSLL'Ledamöter 20 11 -2014/voteringks20 11 -20 14 

Bilaga 4 

Avstår 


