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Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS§65 

Dnr 13.2018 

Svar på motion om Busshållplatser på väg 49 

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

Sammanfattning 
Motionären föreslår att busshållplatserna i samverkan med Trafikverket flyttas 
enligt följande: 

• För södergående trafikering vid strömmen flyttas hållplatsen till den 
parkeringsficka som finns framför bostadsfastigheten som även 
innehåller klädaffär och pizzeria. 

• För norrgående trafikering vid Strömmen anläggs en avkörningsficka 
vid nuvarande placering för att möjliggöra att bussen kommer utanför 
vägbanan. Denna lösning kommer att medföra markarbete i ett 
befintligt parkområde. 

• För norrgående trafikering vid Carl Johan Skolan anläggs en 
avkörningsficka i anslutning till skolgården." 

I samband med att den nya busshållplatsen vid Göta kanal skulle byggas förde 
kommunen en diskussion med Trafikverket avseende lämplig plats för ett 
hållplatsläge mellan busstationen och kanalen. Inriktningen var att den skall 
liga i anslutning till de nybyggda husen vid Strömmen. Ett antal olika 
alternativ övervägdes, bland annat de som motionären nu föreslår. Resultatet 
av överläggningarna med Trafikverket blev att hållplatser kommer att 
anläggas på ömse sidor av 49:an vid Strömmen. 

Det fördes även samtal om ett hållplatsläge i norrgående körfält vid 
busstationen. Där fans egentligen bara ett alternativ. Man tar en del av Carl 
Johanskolans skolgård i anspråk och kan då skapa en hållplats för säker 
avstigning för de resande. Den lösning som motionären föreslår är alltså redan 
beslutad. 

Trafikverket har meddelat att de kommer att projektera samt anlägga de nya 
hållplatserna. Kommunen har därmed inte rådighet över när i tid de kommer 
att anläggas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 54, 2018-05-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-04-22 
Stefan Hallberg, Motion, 2018-02-26 

Utdragsbestyrkande 
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KS § 66 Individuellt ägardirektiv för AB Vaberget 2019 

Dnr 154.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till individuellt 
ägardirektiv för AB Vaberget gällande år 2019. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställer årligen individuellt ägardirektiv för AB 
Vaberget. 

Individuella ägardirektiv för dotter och dotterdotterbolag fastställs årligen av 
AB Vaberget. 

Förslaget till individuellt ägardirektiv för AB Vaberget innehåller en 
förändring gentemot ägardirektivet för år 2018. Medelsöverföring till ägaren 
(kommunen) är i förslaget höjt från 325 tkr till 520 tkr, från 12,5 % till 20 % 
av aktiekapitalet. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 55, 2018-05-02 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelser, 2018-04-12 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS§67 Policy för integritet vid hantering av personuppgifter 

Dnr 134.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta Policy för integritet vid hantering av 
personuppgifter att gälla från 2018-06-01. 

Sammanfattning 
Föranlett av EU:s nya dataskyddsförordnings (679/2016) ikraftträdande den 25 
maj 2018 har ett förslag till policy för personuppgiftshantering tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 56, 2018-05-02 
Kommunsekreterare Eva Hoving Eklund, Tjänsteskrivelse, 2018-04-20 
Skövde kommun, Policy 

Utdragsbestyrkande 
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KS § 68 

Dnr 8.2018 

Ny förbundsordning i Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till ny 
förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst att gälla från 
och med 2019-01-01 . 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya 
kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland 
annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta 
de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt 
sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är 
det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och 
den nya kommunallagen. 

Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunema på 
samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade svar på samrådet vid sitt 
sammanträde 2018-01-22 Samtliga yttranden är positiva till förslaget och de 
flesta har inte några synpunkter Några ändring- eller tilläggsförslag har 
inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det 
regleras i kommunallagens 9 kap § 6. Förbundsordningens har därför 
reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning 
upprätthålls. 

Direktionen för Tolkförmedling väst har vid sammanträde 2018-03-09 beslutat 
att godkänna förslaget till ny förbundsordning och översända förslaget till 
befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och 
beslutsfattande i respektive fullmäktige senast 2018-06-29. 

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 57, 2018-05-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-04-22 
Tolkförmedling väst, Skrivelse, 2018-03-19 
Tolkförmedling väst, Tjänsteutlåtande, 2018-02-27 
Tolkförmedling väst, Beslut, 2018-03-09 
Tolkförmedling väst, Förbundsordning 

Utdragsbestyrkande 
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KS § 69 Revidering av förbundsordning för Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

Dnr 157.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning för 
Avfallshantering Östra Skaraborg att träda i kraft 2019-01-01. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat ett förslag till ny 
förbundsordning. Den nya kommunallagen innebär att den nuvarande 
förbundsordningen måste revideras. 

Det är särskilt 18 punkter i lagens 9 kap. 6 § som reglerar vad som ska anges i 
den nya förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-05 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Bokslut 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS§70 Förändring av Skolskjutsreglemente till Riktlinje för 
skolskjuts 

Dnr 148.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet Elevresor på gymnasiet 
förändras till en riktlinje, att gälla från 2018-08-01. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden vill förändra skolskjutsreglementet till en 
riktlinje och samtidigt lägga till följande: 
För stöd som ges kontant, som vid anslutningsresor eller för att täcka 
egenavgift för utbildningsresor med färdtjänst, är kommunen inte skyldig att 
ge högre ersättning än 1 /30 av prisbasbeloppet for varje kalendermånad 
eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 59, 2018-05-02 
Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2018-03-19 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS§71 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg 

Dnr 138.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg ansvarsfrihet för år 2017. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg har lämnat sin 
årsredovisning och revisionen har lämnat en revisionsberättelse där de 
tillstyrker att samordningsförbundets årsredovisning godkänns för år 2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 60, 2018-05-02 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS § 72 Årsredovisning 2017 för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Dnr 130.2018 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för Kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2017. 

Sammanfattning 
Årsredovisning har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Årets 
resultat är negativt och uppgår till -8,8 mnkr som kan jämföras med ett 
budgeterat resultat för 2017 på -13 mnkr. 

Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det 
negativa resultatet inte att återställas enligt kap. 11 § 13 kommunallagen. 

Direktionen har för avsikt att använda del av det egna kapitalet till att 
finansiera insamlingen av matavfall. 

Direktionen beslutar att resultatet inte ska återställas enligt balanskravet med 
hänsyn till förbundets starka finansiella ställning. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 61, 2018-05-02 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslut, 2018-03-19 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05- 15 

KS § 73 Årsredovisning 2017 för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 

Dnrll7.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
direktionen samt enskilda ledamöter för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2017. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat den 
av direktionen godkända årsredovisningen, revisorernas granskningsrapport 
och revisionsberättelsen för år 2017. 

Revisorerna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
föreslår kommunfullmäktige att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-05 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 20 I 8-05-15 

KS § 74 Biblioteksplan för Karlsborgs kommun 2018-2023 

Dnr 137.2018 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan Karlsborgs 
kommun 2018- 2023 att gälla från och med 2018-07-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Biblioteksplan 2015 - 2017 antagen 
av kommunfullmäktige 2015-06-29 § 112 upphör att gälla 2018-06-30. 

Sammanfattning 
Enligt bibliotekslagen ska det i varje kommun finnas en biblioteksplan som 
ska beskriva mål för all kommunal biblioteksverksamhet. Det gäller så väl 
folkbiblioteket som skolbiblioteken och andra eventuella bibliotek, som t ex 
arbetsplatsbibliotek, som drivs i kommunal regi. Föregående biblioteksplan 
2015 - 2017 gällde till 2017-12-31 och har förlängts till arbetet med den nya 
planen är klar. 

Den nya biblioteksplanen är skriven av bibliotekschefen. Den har varit på 
remiss hos kultur- och fritidschef, barn- och utbildningschef, bibliotekets 
personal och övriga bibliotekschefer i samarbetet Bibliotek Mellansjö. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 62, 2018-05-02 
Bibliotekschef Rebecca Levander, Tjänsteskrivelse och förslag, 2018-02-19 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05- 15 

KS § 75 Revidering av bolagsordning för Bredband Östra 
Skaraborg AB 

Dnr 188.2018 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till 
reviderad förbundsordning för Bredband Östra Skaraborg AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar föreslå att styrelsen för Bredband Östra 
Skaraborg AB omarbetar texten i bolagsordningen till ett mer modernt 
språk. 

Sammanfattning 
Bredband Östra Skaraborg önskar att få ändra bolagsordning enligt upprättat 
förslag. Vid ett positivt beslut från Fullmäktige kommer bolagsordningen att 
fastställas på Bredband Östra Skaraborgs bolagsstämma. 

Följande paragrafer är delvis ändrade enligt följande: 

§2 
Nuvarande: Östra Skaraborg 

Föreslagen: Västra Götaland 

§ 8 
Nuvarande: Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. 
Respektive ägare utser två ordinarie ledamöter och en suppleant vilket 
konfirmeras på årsstämma eller extra bolagsstämma. 

Föreslagen: Styrelsen ska bestå av 6-12 ledamöter. Respektive ägare utser två 
ordinarie ledamöter vilket konfirmeras på årsstämma eller extra årsstämma. 

§ 11 
Nuvarande: brev med posten 
Föreslagen: e-post 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-05 
Bredband Östra Skaraborg AB, Bolagsordning 
Karlsborgs Energi AB, Skrivelser 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatu m: 20 I 8-05-15 

KS § 76 Avyttring av de passiva nätdelarna i Bredband Östra 
Skaraborg AB 

Dnr 161.2018 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Bredband Östra Skaraborg 
försäljer de passiva nätdelarna till sina delägare. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att Karlsborgs Energi AB köper de 
passiva nätdelarna inom Karlsborgs kommun från Bredband Östra 
Skaraborg och att övertagandet regleras med en revers hos Karlsborgs 
Energi AB. 

Sammanfattning 
Styrelsen i Bredband Östra Skaraborg AB har gett sin VD i uppdrag att 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till att avyttra de passiva 
nätdelarna i BÖSABs nät. 

Styrelsen i BÖSAB vill erbjuda delägarna (Karlsborgs Energi, Tibro Energi, 
Hjo Energi och Tidaholms Energi) att förvärva de passiva nätdelarna i 
BÖSABs fibernät som är placerat inom respektive ägarkommun. 

Karlsborgs Energi förvärvar samtliga nätdelar som finns i Karlsborgs 
kommun. Nätdelarna säljs till bokfört värde vid säljtillfället. Det bokförda 
värdet var 1 3 72 000 kr 2018-04-01. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 63, 2018-05-02 
VD Bredband Östra Skaraborg, Jonas Gunnarsson, Tjänsteskrivelse, 2018-04-
05 
VD Karlsborgs Energi AB, Rolf Andersson, Tjänsteskrivelse, 2018-04-10 
Bredband Östra Skaraborg AB, Förslag till bolagsordning 

Utdragsbestyrkande 

UtJ d 



/J,,J 

Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 100 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS§77 Förslag att implementera projekt Ung Arena 9:0 i ordinarie 
verksamhet efter projekttidens utgång 

Dnr 119.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun är positiva till 

förslaget avseende implementering av projektet Arena 9.0 i ordinarie 
verksamhet från och med 2019-02-01. 

2. Kommunfullmäktige förutsätter att samverkan sker med andra, 
liknande projekt. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att eventuell medfinansiering för 
projektet får behandlas i kommande års budgetarbeten. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att besluten i punkt 1 till 3 gäller under 
förutsättning att övriga tänkta finansiärer beslutar att medverka i 
projektet. 

Sammanfattning 
Mariestads kommun har tillskrivet övriga deltagande kommuner i projektet 
Ung Arena 9.0 för att efterhöra intresse och möjligheter att efter projekttidens 
utgång implementera projektet så att det blir en ordinarie verksamhet. 

Mariestads kommun föreslår att samverkansprojektet ska etableras som en 
ordinarie verksamhet efter projekttidens utgång 2019-01 -31. Mariestads 
kommun åtar sig det regionala samordningsansvaret för de nio kommunerna 
från och med 2019-02-01. Det Innefattar att Mariestads kommun tillsätter en 
verksamhetssamordnare som koordinerar de regionala 
introduktionsutbildningarna. 

Den beräknade kostnaden för samordningsansvaret och 
introduktionsutbildningarna uppgår till 1 200 tkr/ år och är sannolikt 
finansierad för åren 2019-2020. Därefter finansieras verksamheten av de 
deltagande kommunerna baserat på invånarantal enligt följande: 
Förslag till kommunernas finansiering av samordningsansvaret, totalt 1 200 
tkr: 

Kommun Invånare Procent Finansiering Tkr 

Falköping 31988 20 240 

Gullspång 5 185 3 35 
Hjo 8 805 5 60 
Karlsborg 6 757 4 45 
Mariestad 23 870 15 180 
Skövde 52 859 33 390 
Tibro 10 754 7 85 
Tidaholm 12 565 8 95 

Utdragsbestyrkande 
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Mariestads kommun önskar ett ställningstagande samt eventuella synpunkter 
på ovanstående förslag från de deltagande kommunerna. 

Beredningens bedömning är att projekt Arena 9.0 ger kommunen bra 
möjligheter att arbeta med de grupper i samhället som av olika anledningar har 
svårt att komma ur arbetslöshet. Det är viktigt att detta arbete är långsiktigt 
och en vidareutveckling av projektet förespråkas därför. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 64, 2018-05-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-04-22 
Kommunstyrelsens ordförande i Mariestads kommun Johan Abrahamsson, 
Tjänsteskrivelse, 2018-03-08 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS §78 

Dnr 11.2018 

Redovisning av uppdrag avseende lokalvård 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
omgående inleda upphandling av lokalvård i Karlsborgs kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphandlingen ska utformas så att 
anbud kan ges på hela eller delar av lokalvården. 

Sammanfattning 
Sedan 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. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-06 gav kommunstyrelsen 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en översyn av lokalvården i 
extern regi och förutsättningarna för att återta lokalvården i egen regi. 

Förslag på sammanträdet 
Socialdemokraterna: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att lokalvård i kommunens 
verksamhetslokaler skall bedrivas i egen regi från och med 2019-02-
01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra beslutet i punkt 1. 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna: 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att omgående 
inleda upphandling av lokalvård i Karlsborgs kommun. 

2. Upphandlingen ska utformas så att anbud kan ges på hela eller delar av 
lokalvården. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Socialdemokraternas förslag mot Centerpartiet, 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Centerpartiet, Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraternas förslag. 

Omröstning begärs. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatu m: 2018-05-15 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst betyder ja till Socialdemokraternas 
förslag och en nej-röst betyder jag till Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna 
och Kristdemokraternas förslag. 

Med 4 ja-röster mot 6-nej röster och 1 ledamot som avstår från att rösta 
beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Centerpartiet, Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraternas förslag (bil.8). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 66, 2018-05-02 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-04-16 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS §79 Nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Ärendet utgår ur dagens föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS§80 Revidering av regler för ersättning för förtroendevalda i 
Karlsborgs kommun mandatperioden 2019-2022 

Dnr 94.2018 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till reviderade 
regler för ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 
2019-2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträdet 2018-03-26 regler för 
ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2019-
2022 (KF § 50). 

Reglerna som fastställdes var framtagna av en parlamentarisk grupp med 
representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige, Val- och 
arvodes beredningen. 

I samband med att en fråga avseende ersättning för de som tjänstgör som 
valförrättare vid val nu har aktualiserats har det framkommit att en reglering 
av den ersättningen saknas i de regler som fastställdes 2018-03-26. 

Ett reviderat förslag har därför arbetats fram och ett tillägg har nu gjorts på 
sidan 5 i reglerna. I tillägget regleras ersättningsnivåerna för de som tjänstgör 
som valförrättare vid de olika valen. Kommunledningen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-05-05 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Förslag till regler 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS §81 Redovisning av uppdrag avseende ny skola 

Dnr 59.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
genomföra en upphandling av ett partneringprojekt för planering, 
projektering och byggnation av en ny F-6 skola på fastigheten Stranden 
1. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Kent Larsson till verksamhetens 
projektledare avseende den pedagogiska delen i byggnationen. Detta 
motsvarar 20% under hösten-18 för att därefter utvärdera och se över 
uppdragets omfattning. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med inriktningsbeslut för en ny 
högstadieskola till hösten 2018. 

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. 

En formell fråga ställdes i april 2017 till Statens fastighetsverk om ett köp 
eller att genom tomträttsavtal få tillgång till marken för att bygga. I februari 
2018 svarade Statens fastighetsverk att F orti fikationsverket har inhämtat 
synpunkter från Försvarsmakten som anser att det är olämpligt att etablera en 
skola på platsen. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-06 fick 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att i samverkan med barn- och 
utbildningschefen utreda förutsättningarna för att bygga en skola F-6 
alternativt F-5 på Strandskolans område, samt att ta fram förslag på placering 
av en ny 7 - 9 skola, alternativt 6 - 9. 

Förslag på sammanträdet 
Moderaterna och Centerpartiet: Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 65, 2018-05-02 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och barn- och utbildningschef Kajsa 
Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2018-04-18 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-01-04 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 20 18-05-15 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS § 82 Socialnämndens äskande ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag - verksamhetsresor 

Dnr 164.2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå socialnämndens äskande om medel för 
ökade kostnader för verksamhetsresor. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlämnat en skrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen 
äskar nämnden att ur kommunstyrelsens förfogandeanslag erhålla 1 066 tkr. 

Äskandet avser utökning av ram 2018 och efterföljande år. Anledningen är att 
nytt avtal med ökade kostnader för verksamhetsresor började gälla from 2017-
07-01 . 

Barn- och utbildningsnämnden äskade pengar för detta i budget 2018 men 
Socialnämnden missade att göra detta och har därmed inte täckning i budgeten 
för de ökade kostnaderna. 

Beräknad årskostnad för verksamhetsresor 
Befintlig budget 
Otillräcklig budget 

2 040 tkr 
974 tkr 

1 066 tkr 

Kommunens prognostiserade ekonomiska resultat för helåret 2018 uppvisar ett 
stort underskott. Det är därmed inte möjligt för kommunstyrelsen att under 
löpande budgetår tillföra några ytterligare medel för någon av kommunens 
nämnder. Nämnderna uppmanas att söka alla tänkbara möjligheter till 
effektiviseringar och besparingar i sina verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 67, 2018-05-02 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-04-23 
Controller Martina Enbom, Tjänsteskrivelse, 2018-04-17 

Beslutet ska sändas till 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sam manträdesdatum: 2018-05-15 

KS § 83 Kommunstyrelsens budgetuppföljning april 2018 

Dnr 310.2017 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning 
för april månad 2018. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens prognos baserad på utfall i april månad pekar på ett 
resultat som är 1 963 tkr bättre än budgeterat. Noteras kan att prognosen är 
lika med det som återstår av förfogandeanslagen, själva verksamheten följer 
sammantaget budget. 

Lönekostnader och årsarbetare ligger i nivå med budget. Investeringsnivån är 
ännu låg men sökta investeringar beräknas genomföras under året. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienheten, Budgetuppföljning 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Kommunledningsförvaltningens enheter 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om ärendena: 

• Redovisning av uppdrag avseende lokalvård. 

• Redovisning av uppdrag avseende ny skola. 

Planarkitekt Kirsi Hammar presenterar sig. 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson ger en lägesrapport om 
Projektplan för social hållbarhet. 

Kultur- och fri tidschef Thomas Blomgren informerar om ärendet 
Biblioteksplan Karlsborgs kommun 2018-2023. 

Personalchef Inga-Lill Lundgren informerar om upphandling 
företagshälsovård. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning 

• Affischering i samband med valrörelsen 

• Demokratitorg på nationaldagen 

kommunchef Kjell-Åke Berglund informerar om: 

• A vsiktsförklaring gemensamt arkiv 

• IT-samverkan 

• Personalärenden 

Anders Lundgren (C) informerar om: 

• Vikens vattenråd 

• PFAS 

• Vättervårdsförbundets remissvar om markavvattning Karlsborgs 
flygplats 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05- 15 

KS§85 Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamötena. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-15 

KS §86 Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamötena. 

Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde 2018-05-15 
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 78 

Röstande 
Ledamöter Ja Ne.i 
Peter Lindroth (S) X 

Anna Bruzell (S) X 

Lina Davidsson (S) X 

Gun Svahn (S) X 

Johan Persson (M) X 

Torbjörn Colling (M) X 

Catarina Davidsson (C) X 

Kjell Sjölund (C) X 

Ingvar Kärrsmyr (KD) X 

Anders Ståhl (L) X 

Conny Winroth (SD) 

Ersättare 

Peggy Johansson (S) 

Jan Dahlqvist (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 (SD) 

Summa ordinarie och ersättare 4 6 

U:/KANS LI/Ledamöter 20 I 1-20I4/voteiingks2011-20 14 

Bilaga 8 

Avstår 

X 

1 


