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§ 16   

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdet godkänner dagordningen.  
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§ 17 Dnr 2019-000037  

Tidplan budget 2020 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till Tidplan budget 
2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommuns budgetprocess är i grunden samma tidigare år men 
följande justeringar föreslås:   

Budgetberedning tidigareläggs till juni och den tidigare budgetavstämningen i 
maj stryks. Budgetberedningen består av kommunstyrelsens arbetsutskott och 
en representant för de partier som inte har en plats i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt kommunchef och förvaltningschefer. 

Kommunfullmäktige i september (tidigare oktober) beslutar om skattesats, 
finansiering, investeringar samt den övergripande delen i budget- och 
verksamhetsplanen där kommunens styrkort ingår och även de kommunala 
bolagens ägardirektiv. 

Utifrån dessa ramar får sedan, liksom tidigare, förvaltningarna arbeta fram 
nämndernas detaljbudget samt nämndens budget- och verksamhetsplan med 
styrkort. Dessa beslutas av respektive nämnd senast vid 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 2020 

 

05 februari Tidplan budget 2020 beslutas (ks) 

 

Mars Riktlinjer/direktiv av olika uppräkningsfaktorer 2020 (utskick av 
 ekonomienheten till förvaltningarna) 

 

25 juni Gemensam Beredning 
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27 augusti KSAU, förslag till kommunfullmäktige: KF styrkort, ägardirektiv, 
 ramar, skattesats, resultatmål, finansiering, investeringar, samt 
 övergripande budget- och verksamhetsplan. 

 

23 september Kommunfullmäktige beslut: KF styrkort, ägardirektiv, ramar, 
 skattesats, resultatmål, finansiering, investeringar, samt 
 övergripande budget- och verksamhetsplan. 

 

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

 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 2, 2019-01-22 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-01-16 
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§ 18 Dnr 2019-000036  

Uppdrag avseende bedömning av ny hall på Molidens 
idrottsanläggning 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att 
i samverkan med Karlsborgs föreningsliv bedöma hur en ny idrottshall 
kan påverka Karlsborgs föreningsliv. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning av uppdraget ska lämnas till 
kommunkansliet senast 2019-04-15.  

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av ytterligare en hall vid Moliden är stort. Föreningarna har idag svårt 
att få tider och har väldigt liten möjlighet att kunna utöka sina verksamheter då 
de inte får tillräckligt med träningstider. 

Idag har kommunen verksamhet i Mölltorps gymnastiksal, ej fullstor, 
Strandskolans gymnastiksal, ej fullstor, samt Molidens idrottsanläggning, 
fullstor idrottshall samt bordtennislokal, ej godkänd för matchspel, dans och 
judohall, mindre lokal samt styrkelokal som hyrs ut till Karlsborgs lyftarklubb.  

Moliden är Karlsborgs största mötesplats med cirka 70 000 besök årligen. I 
kommunen finns i nuläget drygt ett 20-tal idrottsbaserade föreningar och 
medlemstalet stiger i flera av dessa. Det innebär att Moliden inte kan tillgodose 
föreningarnas önskemål vad gäller träningstider för framförallt ungdomsidrott.  

Idag får kommunen nyttja bland annat Försvarsmaktens så kallade K3-hall för 
att till viss del klara föreningarnas behov gällande träningstider, vilket skapar 
osäkerhet. Bristen på träningstider för föreningslivet innebär också att 
kommunen har väldigt svårt att tillgodose allmänhetens behov såsom tider för 
badminton, tennis eller innebandy.  

Kommunen kan heller inte ta emot föreningar från andra kommuner vad gäller 
lägerverksamhet på grund av bokningsläget. En ytterligare hall på Moliden 
skulle stimulera Karlsborgs utveckling vad gäller föreningsliv, folkhälsa samt för 
besöksnäring och boendeort. I dagsläget finns ingen möjlighet för nya 
verksamheter att nyttja Moliden vilket också hämmar föreningslivets utveckling.  

Om Karlsborg ska fortsätta sin befolkningsutveckling behöver kommunen en 
hållbar samhällsutveckling med mötesplatser där barn- och ungdomar samt 
vuxna kan mötas och utveckla sina intressen i ett folkhälsoperspektiv.  
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En ny idrottshall skulle öka kommunens attraktionskraft för våra 
kommuninvånare och besökare samt stimulera till ökad inflyttning och 
utveckling för hela kommunen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 3, 2019-01-22 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C), Tjänsteskrivelse, 2019-
01-15 

Beslutet ska skickas till 
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§ 19 Dnr 2019-000034  

Uppdrag avseende utredning av Carl Johan-skolan 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
i samverkan med tf skolchefen utreda förutsättningarna för att renovera 
Carl Johanskolan till en modern anpassad högstadieskola.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning av förutsättningarna för 
utredningen ska lämnas till kommunkansliet senast 2019-04-15.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-06 togs beslut om att utreda 
alternativa placeringar för högstadieskolan i Karlsborg.  

Resultatet visar att kommunen har svårt att finna mark som skulle vara lämplig 
för en placering av ny högstadieskola då man även behöva bygga en ny 
idrottshall i anslutning till skolan.  

I samband med detta behöver nytt beslut tas om att genomföra en ordentlig 
utredning hur möjligheterna är för renovering av den befintliga 
högstadieskolan.  

Kommunen har tidigare genomfört en utredning som dock är 10 år gammal.  

Arbetet med en ny låg- och mellanstadieskola har påbörjats och parallellt med 
detta behöver möjligheterna för en ny högstadieskola ses över.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver utreda hur mycket av detta arbete 
förvaltningen själva klarar och vad man behöver ta hjälp utifrån med. Det 
behöver även redovisas en kostnad för att genomföra en sådan utredning.  

Redovisningen ska lämnas in till kansliet senast 2019-04-15 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 4, 2019-01-22 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C), Tjänsteskrivelse, 2019-
01-15 

Beslutet ska skickas till 
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§ 20 Dnr 2019-000035  

Uppdrag avseende framtagning av 
lokalförsörjningsprogram 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
i samverkan med samtliga förvaltningar samt de kommunala bolagen ta 
fram ett lokalförsörjningsprogram för Karlsborgs kommuns 
verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning av uppdraget ska 
delrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-15 och 
vara klart i maj 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av att ta fram ett lokalförsörjningsprogram för Karlsborgs kommuns 
verksamheter är stort.  

Idag får verksamheten hitta tillfälliga lösningar i lokalfrågan och detta är inte 
hållbart i längden. Kommunen ser ett stort behov av att samordna 
lokalförsörjningen i de olika verksamheterna och att det även behöver finnas 
både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har stora behov framåt och det har även 
socialförvaltningen i de olika verksamheter. Kan detta samordnas och en plan 
görs för hur man hanterar upp och nedgångar skulle det underlätta för 
verksamheten avsevärt. Det skulle även underlätta för 
samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns en plan för de olika lokalerna.  

Har kommunen ett program och en plan är det lättare att hantera eventuella 
om- och nybyggnationer i framtiden för våra verksamheter. Kommunen kan då 
planera för investeringar på ett mer ansvarsfullt sätt, vilket gagnar alla.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 5, 2019-01-22 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C), Tjänsteskrivelse, 2019-
01-15 

Beslutet ska skickas till 
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§ 21 Dnr 2019-000040  

Undertecknande av handlingar 2019 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående personer utses att teckna 
kommunens firma, avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas 
av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Firma tecknas av förtroendevald i förening med 
tjänsteman: 

 Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) 

 Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Torbjörn Colling (M) 

 Tf kommunchef Kajsa Eriksson Larsson 

 Ekonomichef Anders Johansson 

2. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden som är 
beslutade av kommunstyrelsen i dess helhet ska kontrasigneras av 
ekonomichef, eller vid förfall för honom, av kommunchefen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden som är 
beslutade med stöd av delegering ska undertecknas två i förening av 
delegaten och ekonomichefen. Om delegaten är ekonomichefen ska 
handlingen undertecknas av ekonomichefen tillsammans med 
kommunchefen. 

4. Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll ska gälla som bevis för 
firmatecknare.  

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, 
ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av kommunchefen. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem 
som ska underteckna handlingar.  

Kommunstyrelsen har i särskilt beslut 2014-11-11, KS § 102, bemyndigat 
kommunchefen att utse personer som får underteckna kommunens och 
förvaltade stiftelsers bankkonto och övriga betalningstjänster. I enlighet med 
gällande delegationsordning utser kommunchefen också beslutsattestanter.  

Med anledning av att en ny mandatperiod inletts och att ny tf kommunchef 
tillsätts behöver personer utsedda att teckna firma revide 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 6, 2019-01-22 

Beslutet ska skickas till 
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§ 22 Dnr 2019-000063  

Internkontroll 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontroll för år 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

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

Rapporterna avseende 2018 visar att några av rutinerna har brister, se bilaga 
uppföljningsrapport. 

Brister av har påträffats vid kontroll av delegationsbeslut, upphandling.  

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 åtgärder har 
verkställts. 

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

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-01-31 

Ekonomienheten, Uppföljningsrapport, 2019-01-31 

Beslutet ska skickas till 

      

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 2018-000342  

Ombud till Kommunivests föreningsstämma 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse XX som ombud vid Kommuninvest 
ekonomisk förenings föreningsstämma år 2019. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse XX som ersättare som ombud vid 
Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun är sedan många år tillbaka medlem i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Det ger kommunen rätt att utse ett ombud till 
föreningsstämman. 2017 hålls föreningsstämman den 20 april.  

För att kommunens ombud ska kunna rösta på föreningsstämman måste 
Kommuninvest ekonomisk förening få ett politiskt beslut från kommunen som 
visar vem det är som kommunen har utsett som ombud. 

Beslutsunderlag 

Kommuninvest i Sverige AB, Skrivelse, 2018-12-07 

Beslutet ska skickas till 
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§ 24  Dnr 2019-000066 

Årsredovisning 2018 kommunstyrelsen  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse till 
årsredovisning 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse årsredovisning 2019. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,2 mnkr. I resultatet ingår 
oförbrukade förfogandeanslag om 2,0 mnkr. Fastighetsdriften har under året 
genererat ett större överskott främst på grund av ett ovanligt varmt år, utförda 
energieffektiviseringar samt lägre kostnader för bostadsanpassning är 
budgeterat. 

Investeringsutfallet, 12,5 mnkr, blev betydligt lägre än budgeterat och vissa 
objekt föreslås flyttas till år 2019. 

Kommunstyrelsens utfall för målen i kommunens styrkort blev ett mål uppfyllt 
och tre ej uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-02-01 

Ekonomienheten, Årsredovisning 
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§ 25   

Delegationsbeslut  

Inga delegationsbeslut finns att delge ledamöterna.      
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§ 26   

Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna.      
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§ 27   

Information 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och städledare Evelina Koskenranta 
rapporterar om uppdraget avseende lokalvård. 

 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om: 

 Lokalförsörjningsprogrammet 

 Utredningen av Strandskolan 

 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om: 

 Årsredovisning 2018  

 Internkontroll 2018 

 

Tf kommunchef Kajsa Eriksson Larsson informera om sina tankar kring 
kommunchefsrollen. 

 

Personalchef Inga-Lill Lundgren informerar om Lönerevision 2018. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande Torbjörn Colling (M) informerar om: 

 Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 

 Skaraborgsdagen 
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