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Kommunstyrelsen 

§ 153 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Dnr 2019-000196 

Svar på motion Inbjudan till prospekteringsbolag 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraternas önskan om att kommunen bör bjuda in 
prospekterings bolaget för att informera om en eventuell gruvetablering vid 
Unden bör avslås utifrån motiveringen att det inte åvilar kommunen att bjuda 
in till informationsmöten med andra aktörer. Det är heller inte lämpligt för 
kommunen att föregripa den process som pågår genom att etablera en egen 
process. 

Kommunen ska förhålla sig till en likställighetsprincip vilket innebär att samma 
förhållningssätt ska gälla för alla och att bjuda in till informationsmöten är inte 
något som kommunen ägnar sig åt vid andra verksamhetsetableringar i 
kommunen. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 200, 2019-12-03 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2019-07-23 

Stefan Hallberg, Motion, 2019-05-27 
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Dnr 2019-00003 7 

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget 2020 
inklusive styrkort (bil.10). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen år 2021-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt kommunstyrelsens budgetunderlag i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Budgetunderlaget har uppdaterats 
med kända prisjusteringar och beslutade verksamhetsförändringar. 
Förvaltningen har föreslagit besparingar/ effektiviseringar för att verksamheten 
ska rymmas inom tilldelad ram. 

Förslaget innehåller även kommunstyrelsens styrkort för 2020 vilket är 
kompletterat med ett styrtal (heltid som norm) till kommunstyrelsen mål under 
perspektivet medarbetare. 

Förslag på sammanträdet 

Inger Larsson (L), Kjell Sjölund (C), Torbjörn Colling (M) och Ingvar Kärsmyr 
(KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Jonas Davidsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag avseende beslutspunkt 2 
och bifall till socialdemokraternas förslag avseende beslutspunkt 1. 

Peter Lindroth (S): Bifall till Jonas Davidssons förslag. 

Stefan Hallberg (SD) avstår från omröstning avseende beslutspunkt 1. 

Besluts gång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med bifall Inger Larsson, Kjell 
Sjölund, Torbjörn Colling och Ingvar Kärsmyr mot Jonas Davidssons förslag 
med bifall från Peter Lindroth 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 socialdemokraternas förslag. 
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Ordförande finner att med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 ledamot som 
avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets 
förslag (bil.11 ). 

Notering 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 201, 2019-12-03 

Ekonomienheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

E konomienheten 

Kommunlednings förvaltningens enheter 
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§ 156 Dnr 2019-000382 

Tidplan för budgetuppföljning, delårsrapport och 
årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för budgetuppföljning, 
delårsrapport och årsredovisning år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande tidplan föreslås avseende nämnderna och Vabergskoncernens 
ekonomiska rapportering till KS och KF. Sammanställning och rapportering 
görs enligt mallar som tagits fram av ekonomienheten och redovisas i Stratsys. 

I nämnder med underskott bör fokusering ske när det gäller verkställighet av 
åtgärdsplaner. Problemet är inte att prognostisera utfallet och identifiera 
bristerna, utan att fastställa åtgärdsplaner och säkerställa att de blir genomförda 
i tid. 

Helårsprognos baserad 

på utfallet under månad 

Tertial 1 

Budgetuppföljning april 

Tertial 2 

Inlämning av material till 

Ekonomienheten (Stratsys) 

Senast den 15/5 

Budgetuppföljning augusti *) Senast den 17 /9 

Delårsrapport Senast den 17 /9 

Tertial 3 

Budgetuppföljning december**) Senast den 5/2 

(preliminärt) 

Årsredovisning 

(preliminärt) 

Senast den 5/2 

Utskick till KS 

18/5 

8/10 

8/10 

11 /2 

4/3 

*) = Utgör underlag till delårsrapport vilken fastställs av KF. 
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**) = Utfall utgör underlag till bokslutsdagarna och till årsredovisningen vilken 
fastställs av KF. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 202, 2019-12-03 

Ekonomichef Anders Johansson, T jänsteskrivelse, 2019-11-20 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunledningsförvaltningens enheter 
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Dnr 2019-000378 

Återförande av näringslivsutvecklare till Karlsborgs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga avtalet med Karlsborgs 

Utveckling AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tjänsterna som näringslivsutvecklare och 
näringslivsassistent återgår till Karlsborgs kommun från 2020-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan starten 1997 har Karlsborgs utvecklingsbolag haft en avgörande 
betydelse för de goda relationer som i dag finns mellan kommunen och det 
lokala näringslivet. Via bolagets styrelse och tidigare näringslivschef som 
drivande kraft har kommunen och näringsliv haft en bra dialog, delat 
erfarenheter och byggt upp ett ömsesidigt förtroende. 

I takt med att en stabil plattform under åren har vuxit fram, har också 
Karlsborgs utvecklingsbolags roll som sammanhållande länk minskat i 
betydelse. Det innebär att Karlsborgs kommun inte förlänger avtalet med 
Karlsborgs utvecklingsbolag. I samband med detta återtar Karlsborgs kommun 
tjänsten som ansvarig för näringslivskontakter, näringslivsutvecklaren, som 
därmed införlivas i den kommunala organisationen. 

Med kommunens nya näringslivsutvecklare är det kommunens vilja och 
ambition att helt i linje med Karlsborgs utvecklings bolags verksamhetside vara 
öppen för vad företagen önskar och stärka dialogen med tillgänglighet, 
öppenhet och förtroende som tydliga ledstjärnor. 

Kommunens önskemål är att skapa en referensgrupp med representanter från 
det lokala näringslivet och som möter kommunstyrelsens arbetsutskott två 
gånger om året. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 204, 2019-12-03 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Ärende, 2019-11-19 

Beslutet ska skickas till 

Karlsborgs Utveckling AB 

Kommunledningsförvaltningens enheter 
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Kommunstyrelsen 

§ 158 Dnr 2019-000193 

Förstudie gällande IT - samarbete mellan Skövde och 
Karlsborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel om 48 tkr från 
kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2019 för att bekosta den 
genomförda förstudien gällande IT-samarbete med Skövde kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

En förstudie har genomförts gällande samarbete mellan Karlsborgs kommun 
och Skövde kommun vad gäller drift och utveckling inom IT-området. 
Förstudien har pågått under hösten 2019 och resultatet kommer presenteras för 
kommunstyrelsen den 5 februari 2020. 

Under förstudien har en projektledare från Skövde arbetat fram och 
sammanställt en rapport som behandlar ett IT-samarbete utifrån ett 
organisatoriskt-, tekniskt- och ekonomiskt perspektiv. 

Kostnaden för projektledaren uppgår till 48 tkr och ska bekostas av Karlsborgs 
kommun. 

Besluts underlag 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2019-12-06 

Beslutet ska skickas till 

IT-chef Skövde kommun 

Kommunlednings förvaltningens enheter 

Samtliga nämnder 
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Delegations beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-12-17 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriiclcsdatum 

2019-12-17 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-12-17 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om Strandskolan och 
Parkenområdet. 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) och SmåKoms 
ordförande Peter Lindroth informerar om aktuellt inom SmåKom. 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om: 

• Skaraborgs kommunalförbund 
• Trafikverket 
• Länsstyrelsen 

• Digitalisering av arvodesrapportering 
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