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Kommunstyrelsens förslag 
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1. Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående medborgarförslag ska 
behandlas på kommande grundskoleråd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen därmed anses 
vara besvarade. 

Sammanfattning 
Forsviks Friskolas elevråd lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2015-05-20 följande medborgarförslag: 

• Fler allmänna soptunnor i kommunen. 

• Låt barnen vara med och påverka innan beslut fattas. 

• Bygg en actionpark. 

• Bygg en cykelväg mellan Karlsborg och Forsvik. 

• Farthinder i Norra skogen, Hanken och utanför Forsviks Friskola. 

• Fritidsgård även för yngre elever. 

• Rensa sjöbotten i Hanken. 

• Rusta upp lekplatserna och låt barnen vara med och påverka när 
nya lekredskap köps in. 

• Säkrare gång- och cykelvägar i Undenäs. 

• Ö~ergångsställen vid busshållplatserna där skolskjutsarna 
stannar. 

För våra grundskoleelever är Grundskolerådet ett naturligt forum för att lyfta 
olika frågeställningar och förslag. Grundskolerådet äger rum två gånger per år 
och där finns representanter från våra skolors elevråd, politiker, skolledning 
samt kommunens tjänstemän. 

Därför är det lämpligt att ovanstående förslag från elevrådet tas upp och 
formellt behandlas på vårens grundskoleråd. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 41, 2018-03-27 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-03-23-
Forsviks Friskolas elevråd, Medborgarförslag, 2015-06-12 

Utdragsbestyrkande 
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KS§S0 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning med blommor 
och häckar i norra cirkulationsplatsen 

Dnr 248.2017 

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

Sammanfattning 
Sven-Erik Ferm har lämnat ett medborgarförslag om ett arrangemang av 
blommor och häckar i den norra cirkulationsplatsen. Förslagsställaren anser att 
en trädgårdsmästare som kan skapa en vacker och behaglig atmosfär ska 
anlitas. Han anser också att skötsel och tillsyn kan ligga på kommunens 
ansvar. 

Den norra cirkulationsplatsen ingår i v 49 där Trafikverket är väghållare och 
ansvarar för drift och underhåll. All utsmyckning måste därför genomföras i 
samverkan med Trafikverket och uppfylla deras krav på trafiksäkerhet. 

Att arbeta i ett vägområde där Trafikverket är väghållare är förknippat med 
stora säkerhetskrav och föreskrifter som gör att arbetet blir både tidskrävande 
och kostsamt. En förutsättning är därför att en utsmyckning utformas så att 
skötselnivån ej blir hög och att ansvaret för drift och underhåll även i 
framtiden ligger kvar hos Trafikverket. 

Ett arbete med att ta fram någon typ av plan för kommunens planteringar och 
liknande kommer att påbörjas inom kort. Att redan nu peka ut någon enskild 
plats och därmed föregripa den kommande planen anses inte rätt. Av det som 
har skrivits här ovan är dessutom bedömningen att man ska undvika att 
använda ytorna i en rondell för arrangemang som kräver tillsyn och skötsel 
eller i övrigt kan utgöra en fara. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 42, 2018-03-27 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Sven-Erik Ferm, Medborgarförslag 
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KS §51 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning föreställande 
Götiska valvet i norra cirkulationsplatsen 

Dnr 249.2017 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här har anförts, att 
avslå medborgarförslaget om utsmyckning som föreställer infarten till 
fästningen. 

Sammanfattning 
Benny Engholm har lämnat ett medborgarförslag om en utsmyckning vid 
norra rondellen i Karlsborg Förslagsställaren föreslår att utsmyckningen ska 
föreställa infarten till fästningen. 

Den norra cirkulationsplatsen ingår i v 49 där Trafikverket är väghållare och 
ansvarar för drift och underhåll. All utsmyckning måste därför genomföras i 
samverkan med Trafikverket och uppfylla deras krav på trafiksäkerhet. 

Att arbeta i ett vägområde där Trafikverket är väghållare är förknippat med 
stora säkerhetskrav och föreskrifter som gör att arbetet blir både tidskrävande 
och kostsamt. En förutsättning är därför att en utsmyckning utformas så att 
skötselnivån ej blir hög och att ansvaret för drift och underhåll även i 
framtiden ligger kvar hos Trafikverket. 

En sammanvägd bedömning innebär att kommunen inte anser det rimligt att 
arbeta vidare med medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 43, 2018-03-27 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Benny Engholm, Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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KS§52 Svar på medborgarförslag om Utsmyckning föreställande 
en optisk telegraf i norra cirkulationsplatsen 

Dnr 251.2017 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här har anförts, att 
avslå medborgarförslaget om uppförande av en optisk telegraf. 

Sammanfattning 
Rolf K vicklund har lämnat ett medborgarförslag om att resa en optisk telegraf 
i den norra cirkulationsplatsen. Förslagsställaren har lämnat samma 
medborgarförslag en gång tidigare. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt 
sammanträde i maj 2016 att avslå förslaget. Som motiv för beslutet den 
gången angavs att det redan fanns beslut om utsmyckning för både södra och 
norra rondellerna. 

Eftersom den tänkta utsmyckningen av norra rondellen inte längre är aktuell 
återkommer samma förslag nu igen. 

Den norra cirkulationsplatsen ingår i v 49 där Trafikverket är väghållare och 
ansvarar för drift och underhåll. All utsmyckning måste därför genomföras i 
samverkan med Trafikverket och uppfylla deras krav på trafiksäkerhet. 

Att arbeta i ett vägområde där Trafikverket är väghållare är förknippat med 
stora säkerhetskrav och föreskrifter som gör att arbetet blir både tidskrävande 
och kostsamt. En förutsättning är därför att en utsmyckning utformas så att 
skötselnivån ej blir hög och att ansvaret för drift och underhåll även i 
framtiden ligger kvar hos Trafikverket. 

Efter att ha prövat den tidigare tänkta utsmyckningen har kommunen insett att 
möjligheten att ställa upp någon form av fast utsmyckning i en rondell är i det 
närmaste obefintlig. Kommunen bedömer nu att det inte är det rimligt att 
arbeta vidare med medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 44, 2018-03-27 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-26 
Rolf K vicklund, Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige att beslutar, med hänvisning till vad som här anförs, att 
medborgarförslaget om konstutställning anses vara besvarat. 

Sammanfattning 
Rolf K vicklund har lämnat ett medborgarförslag gällande konstutställning för 
Karlsborgs kommuninvånare. 

Han föreslår att utställningen skall riktas mot icke professionella konstnärer 
och hantverkare som är verksamma i kommunen. Förslagsställaren föreslår att 
kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar denna utställning. 

Kultur- och fritidschefen bedömer att detta skulle kunna vara ett möjligt 
evenemang, till exempel i samband med Fästningens 200-års jubileum. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 45, 2018-03-27 
Kultur- och fri tidschef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2018-03-14 
RolfKvicklund, Medborgarförslag, 2017-12-22 

Utdragsbestyrkande 
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KS § 54 Svar på medborgarförslag angående hundrastgård i 
Mölltorp 

Dnr 250.2017 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om en 
hundrastgård i Mölltorp. 

Sammanfattning 
Ett förslag om att anlägga en hundrastgård i Mölltorp har inkommit till 
kommunfullmäktige. 

Kostnaderna för anläggande uppgår till ca 60 000 kr. Ett 120 m långt villa 
stängsel med höjden 120 cm som kostar ca 54 000 kr. Samt hundlatrin och 
soffa/rastbord som kostar ca 6 000 kr måste anskaffas. 

Den årliga skötseln för gräsklippning, städning och tömning av hundlatrin 
beräknas till ca 1 0 000 kr. 

Anläggning och skötsel ryms ej inom budgeten för gata-/parkenheten. 

Om en ideell förening är beredd att ansvara för anläggande, drift och underhåll 
kan kommunal mark anvisas till detta. 

Förslag på sammanträdet 
Conny Winrot (SO): Bifall till medborgarförslaget. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 46, 2018-03-27 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-03-19 
Miriam Eickhoff, Medborgarförslag, 2017-08-21 

I Uodragsb~ <y,hode 
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KS§SS Tillfällig arkivlokal för Karlsborgs kommuns kommunarkiv 

Dnr 125.2018 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar upphäva avtalet med JCW Arkivkonsult 
avseende förvaring, vård och tillgängliggörande från och med 2018-
09-01 . 

2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna flytt och placering av 
Karlsborgs kommuns kommunarkiv till Strandskolans gymnastiksals 
skyddsrum, i avvaktan på flytt till ny, arkivgodkänd, lokal. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den tillfälliga placeringen av 
kommunarkivet gäller i max tre år. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att upprustning och utrustning av den 
tillfälliga arkivlokalen finansieras genom budgeterade medel för hyra 
och arkivskötsel. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-24, §60, att anta JCW Arkivkonsults 
offert gällande förvaring, vård och tillgängliggörande mm. Avtalet medförde 
en flytt av hela Karlsborgs kommuns kommunarkiv till godkända arkivlokaler 
i Mariestad. 

JCW Arkivkonsult har meddelat att hans hyresavtal har sagts upp av 
hyresvärden med sista utflyttningsdatum 2018-08-31 . Fastigheten har nyligen 
bytt ägare och de planerar att bedriva annan verksamhet i byggnaden. 
Kommunen och JCW Arkivkonsult har sinsemellan tre månaders 
uppsägningstid. 

Fastighetsenheten och kommunarkivarien har försökt att hitta en lämplig, 
tillfällig, arkivlokal i Karlsborgs kommun som tär plats med 
arkivhandlingama. Strandskolans gymnastik och matsalsbyggnad har ett 
skyddsrum i källaren som är tillräckligt stort. Byggnaden har nyligen dränerats 
och visar nu inga tecken på fukt i tänkta utrymmen. Dammsäkring av väggar 
och golv, uppsättning av hyllor samt åtgärder för att förbättra miljön gör att 
detta utrymme kan fungera en kortare tid som arkivlokal. Dock tär inte alla 
handlingar plats att ställas upp i hyllor, utan det mesta måste vara nedpackade 
i lådor. Arkivariens arbetsmiljö behöver anpassas för att kunna hantera 
leveranser av nya handlingar, frågor från allmänheten samt kommunens 
verksamheter. 

Av arkivlagen framgår att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv 
genom att bl.a. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig 
åtkomst. Av RA-FS 2013:4 som innehåller tekniska krav för arkivlokaler, 
framgår att handlingar som tillhör myndighetens arkiv ska förvaras i 

I U<dragsb~ <yrlarule 
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arkivlokal som ger skydd mot vatten och skadlig fukt, brand, brandgas och 
skadlig upphettning, skadlig klimat- och miljöpåverkan, samt skadegörelse, 
tillgrepp och obehörig åtkomst. Dessa krav når lokalen inte upp till, därför är 
det viktigt att poängtera att detta är en tillfällig lösning. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 47, 2018-03-27 
Arkivarie Elisabeth Bäckström, Tjänsteskrivelse, 2018-03-08 
Kommunfullmäktige, Beslut § 60, 2002-06-24 
Lorenzons Fastigheter, Uppsägning av hyreskontrakt, 2018-02-20 
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Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till tidplan för 
Budgetprocessen 2019. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommuns budgetprocess innebär att en ordförandeberedning 
lämnar förslag till budgetramar för nämnderna som sedan beslutas av 
kommunfullmäktige vid oktobersammanträdet. 

Kommunfullmäktige i oktober beslutar även om skattesats, finansiering, 
investeringar samt den övergripande delen i budget- och verksamhetsplanen 
där kommunens styrkort ingår. 

Utifrån dessa ramar får sedan förvaltningarna arbeta fram nämndernas 
detaljbudget samt nämndens budget- och verksamhetsplan med styrkort. Dessa 
beslutas av respektive nämnd senast decembermötet. 

Nämndernas budget- och verksamhetsplaner lämnas därefter in till 
ekonomienheten för att sammanfogas till en gemensam budget- och 
verksamhetsplan för hela kommunen. 

Tidplan för Budget 2019: 

Mars Riktlinjer/direktiv av olika uppräkningsfaktorer 2019 (utskick av 
ekonomienheten till förvaltningarna) 

22 maj Budgetavstämning aktuellt läge (ksau + ekonomichef och 
kommunchef) 

25 juni Kommunfullmäktige ägardirektiv AB Vaberget, (ev. revideringar 
perspektiv och kommunfullmäktiges mål) 

6 september Gemensam beredning. Deltagare: KSAU, ordförande och 2:e 
vice ordförande i nämnderna, förvaltningschefer och förvaltningsekonomer. 
OBS! De, av kommunfullmäktiges partier, som inte ingår i KSAU eller i 
nämndernas politiska presidier erbjuds en insynsplats per parti. 

29 oktober Kommunfullmäktige beslut: ramar, skattesats, resultatmål, 
finansiering, investeringar, samt övergripande budget- och verksamhetsplan. 

Vecka 45-49 Nämnderna genomför beredningsmöten inför kommande beslut 
om detaljbudget. 

Utdragsbestyrkande 
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Vecka 50-51 Nämnder/kommunstyrelsen beslut: detaljbudget, nämndens 
budget- och verksamhetsplan samt styrkort. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C), Kjell Sjölund (C), Ingvar Kärrsmyr (KO), Anders 
Ståhl (L) och Conny Winrot (SO): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 48, 2018-03-27 
Ekonomienheten, Tidplan Budget 

Utdragsbestyrkande 
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1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Karlsborgs Allsångsförening 
125 000 kr i bidrag år 2018. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel anslås ur kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag för år 2018. 

Sammanfattning 
Allsångsföreningen har i ansökan om evenemangsbidrag ansökt om ett bidrag 
på 125 000 kr för sommarens Allsång vid kanalen. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att 
kommunfullmäktige ska besluta i ärendet och att medel ska tas ut 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag för år 2018. 

Catarina Davidsson (C) och Torbjörn Colling (M): Bifall till Peter Lindroths 
förslag. 

Notering 
Kjell Sjölund (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 49, 2018-03-27 
Karlsborgs Allsångsförening, Ansökan, 2018-03-14 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens beslut 
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Upprättat förslag till räkenskapssammandrag år 2017 för Karlsborgs Sociala 
stiftelse godkänns och överlämnas till utsedd revisor (bil.6). 

Besluts underlag 
Ekonomienheten, Årsredovisning 
Revisorerna, Granskningsrapport 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Revisorerna 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

Sida 79 

KS §59 Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Makarna Margareta och 
Sören Mobergs Minnesfond 

Dnr 147.201 8 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till räkenskapssammandrag år 
2017 för Stiftelsen Makarna Margareta och Sören Mobergs Minnesfond 
godkänns och överlämnas till utsedd revisor (bil. 7). 

Sammanfattning 
Av fondens årliga avkastning skall hälften utdelas i lika delar till tre (3) 
studerande ungdomar som är bosatta eller uppväxta i Karlsborgs kommun och 
som gjort sig förtjänta av stipendiet genom att de visat både intresse och 
duglighet i sina studier, samt visar vördnad och aktning för sina 
medmänniskor. 

Besluts underlag 
Ekonomienheten, Årsredovisning 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Revisorerna 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

KS§60 Avtal om dataskyddsombud 

Dnr 140.201 8 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 80 

1. Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att teckna 
avtal med Skövde kommun om köp av tjänst avseende 
dataskyddsombud. Tjänstens omfattning motsvarar 15 % av en 
hel tidstjänst. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att medel maximalt, 148 000 kr, anslås ur 
kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2018. 

Sammanfattning 
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, 
innehåller krav på dataskyddsombud i de fall då personuppgiftsbehandling 
utförs av en myndighet eller offentligt organ. Detta innebär att 
kommunstyrelse och nämnder, vilka var och en är personuppgiftsansvariga, 
behöver utse ett dataskyddsombud. 

Reglerna kring dataskyddsombud återfinns i artiklarna 37-39 i 
dataskyddsförordningen. 

Tjänsten som dataskyddsombud innefattar uppgiften att kontrollera att 
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos kommunen och 
att informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. 

Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten 
och för registrerade personer. 

Besluts underlag 
Kommunchef Kjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-04-05 
Skövde kommun, Avtal 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Skövde kommun 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

KS §61 Information 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Försvarsgymnasium 

• Antilangningskampanj 2018 

• Samordningsförbundet 

• Försvarsmaktskonferens 2018 

• Demokratitorg på nationaldagen 

• Införsel av miljözoner 

Kommunchef Kjell-Åke Berglund informerar om: 

• Anställning av planarkitekt 

Sida 81 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

KS § 62· Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamötena. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 82 



J usterandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 201 8-04-11 

KS§63 Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamötena. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 83 



Bilaga 6 KS § 58 2018-04-11 

KARLSBORGS 
SOCIALA 

STIFTELSE 

ÅRSREDOVISNING 
2017 



KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-606 l 

Årsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse 
Resultat och balansräkning 
Noter 
Styrelse & Revisorer 

Sid 

2 
3 
4 
5 

Räkenskaperna är förvaltade och sammanställda av Karlsborgs kommuns ekonomienhet. 
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KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 86660 I -6061 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Information om verksamheten 

Stiftelsen bildades 1998 genom sammanläggning 
av Wiggmanska 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 Stjernviks 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 
Annonsering om utdelning har gjorts vid två 
tillfällen under året. Ingen av ansökningarna som 
inkom uppfyllde villkoren för att beviljas medel 
ur stiftelsen. Någon utdelning under året har 
därför inte skett. 

5 
Utdelade medel (tkr) 

4 

3 

2 -

1 

0 0 0 0 0 
0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- 2 -

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 Swedbank 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. 

Fönnögenhetsutveckling (tkr) 
(Bokfört värde) 

380 ----------------, 
370 -1-------------------j 
360 ~:.;:;::.--it------------, 
350 
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330 
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310 

300 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 



KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

RESULTATRÄKNING (kr) 

Stiftelsens intäkter 
Utdelningar 
Räntor, bank 

Summa intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

Summa kostnader 

Resultat före realisationsresultat 

RealisationsvinsUförlust 

Årets resultat 

BALANSRÄKNING (kr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

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 2017 2016 

0 0 
0 0 
0 0 

-2 190 -700 
-2 190 -700 

-2 190 -700 

0 0 

-2190 -700 

Not 2017 2016 

2 337 010 340 010 
337 010 340 010 

847 37 
847 37 

337 857 340 047 

3 0 0 
337 857 340 047 
337 857 340 047 

337 857 340 047 

Inga Inga 
Inga Inga 

- 2 -



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 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 

- 3 -

337 010 
427 182 

0 
0 

340 047 
0 

-2 190 
0 

337 857 

340 010 
395 738 

0 
0 

340 747 
0 

-700 
0 

340 047 



KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-606 1 

STYRELSE & REVISOR 

Karlsborg 2018-

STYRELSEN 

Förtroendevald revisor 
Karlsborgs kommun 

18-02-/9 

- 4 -



Bilaga 7 KS § 59 2018-04-1 1 

Årsredovisning för 

Stiftelsen Makarna Margareta och 
Sören Mobergs Minnesfond 

8024 78-3634 

Räkenskapsåret 
2017-01-01 - 2017-12-31 

Innehållsförteckning: 

Förvaltn ingsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Noter 
Noter till balansräkning 
Underskrifter 

Sida 

1 
2 

3-4 
5 
5 
6 



Stiftelsen Makarna Margareta 
och Sören Mobergs Minnesfond 
8024 78-3634 

Förvaltningsberättelse 

1 (6) 

Styrelsen för Stiftelsen Makarna Margareta och Sören Mobergs Minnesfond, 802478-3634 får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Stiftelsens har sitt säte i Västra Götalands län, Karlsborgs kommun. 

Stiftelsens ändamål 
Av fondens årliga avkastning skall hälften utdelas i lika delar till tre (3) studerande ungdomar som är 
bosatta eller uppväxta i Karlsborgs kommun och som gjort sig förtjänta av stipendiet genom att de 
visat både intresse och duglighet i sina studier, samt visar vördnad och aktning för sina 
medmänniskor. 

Studerande inom följande studieområden kan erhålla stipendieersättningen: 
1. Språkstudier 
2. Verkstadsmekanisk eller fordonstekniska studier i gymnasieskolan 
3. Sjukvårdsstudier inom äldreomsorgen 

Främjande av ändamålet 

Stiftelsens förvaltning 
Fondens tillgångar skall göras räntebärande. Av fondens årliga avkastning skall hälften (50%) läggas 
till kapitalet och hälften (50%) utdelas enligt stiftelsens ändamål. 
Karlsborgs kommun, 212000-1629, är förvaltare av makarna Mobergs stiftelse. Kommunen har 
uppdragit åt Ewa Hägglund skatte-och redovisningskonsult AB, att sköta löpande administration och 
redovisning. 

Arets utdelning 
Ingen utdelning har gjorts under året. 

Flerårsöversikt 

Stiftelsens intäkter 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet, % 

Förändringar i eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Omföring av föregående års resultat 
Arets resultat 

Belopp vid årets utgång 

2017 

-17 341 
99 

2016 

-15 445 
99 

Bundet eget 
kapital 

983 708 

983 708 

2015 

-5 647 
99 

Fritt eget 
kapital 

-30 828 
-15445 

-46 273 

Belopp i kr 
2014 

-25 181 
99 

Arets 
resultat 
-15 445 
15 445 

-17 341 

-17 341 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter. 



dJ 

Stiftelsen Makarna Margareta 
och Sören Mobergs Minnesfond 
802478-3634 

Resultaträkning 
Belopp i kr 

Stiftelsens intäkter 
Summa stiftelsens intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

Summa stiftelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Resultat före skatt 

Skatter 

Arets resultat 

L/;J 

Not 2017-01-01-
2017-12-31 

-18 331 
-18 331 

-18 331 

990 

990 

-17 341 

-17 341 

-17 341 

2(6) 

2016-01-01-
2016-12-31 

-16 248 

-16 248 

-16 248 

803 
803 

-15 445 

-15 445 

-15445 



Stiftelsen Makarna Margareta 3(6) 

och Sören Mobergs Minnesfond 
802478-3634 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 201 7-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

An läggni ngsti I lgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 497 472 497 472 
Summa finansiella anläggningstillgångar 497 472 497 472 

Summa anläggningstillgångar 497 472 497 472 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kassa och bank 
Kassa och bank 433 663 451 004 
Summa kassa och bank 433 663 451 004 

Summa omsättningstillgångar 433 664 451 005 

SUMMA TILLGÅNGAR 931 136 948 477 

L!.,u 



Stiftelsen Makarna Margareta 4(6) 

och Sören Mobergs Minnesfond 
8024 78-3634 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 983 708 983 708 
Förändringar av bundet eget kapital 3 042 3 042 
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 986 750 986 750 

Fritt eget kapital 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början -46 273 -30 828 
Arets resultat -17 341 -15 445 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut -63 614 -46 273 

Summa eget kapital 923 136 940 477 

Kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 000 8 000 
Summa kortfristiga skulder 8 000 8 000 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 931 136 948 477 



Stiftelsen Makarna Margareta 
och Sören Mobergs Minnesfond 
802478-3634 

Noter 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Not 1 Redovisningsprinciper 

5(6) 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående anskaffningsvärden 

Redovisat värde 

Not 3 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 

Ställda panter och säkerheter 

Eventualförpliktelser 

Summa eventualförpliktelser 

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Utblick mot 2018 

2017-12-31 2016-12-31 

497 472 497 472 
497 472 497 472 

497 472 497 472 

2017-12-31 2016-12-31 
Inga Inga 

En översyn kommer att göras av stiftelsen tillgångar för att uppnå bästa möjliga avkastning. 
Kontakt kommer att tas med Kammarkollegiet angående en permutation för att kunna följa stiftelsens 
intentioner angående utdelning. 

L-.I N' 



Stiftelsen Makarna Margareta 
och Sören Mobergs Minnesfond 
802478-3634 

Underskrifter 

Karlsborg 2018-04-

Peter Lindroth 
Styrelseordförande 

Catarina Davidsson 

~-cA' 
~ 
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Conny Wmroth 

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-04-

Joakim Lindblad 
Auktoriserad revisor 
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