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§ 82   

Godkännande av dagordningen 

Sammanträdet godkänner dagordningen.  
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§ 83 Dnr 2019-000138  

Svar på motion Inbjudan Swemin 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraternas önskan om att kommunen bör bjuda in en 
branschorganisation föreslås 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. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 75, 2019-05-29 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2019-04-03 

Stefan Hallberg, Motion 
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§ 84 Dnr 2019-000140  

Svar på motion - IS återvändare 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om uttalande om 
återvändande IS-terrorister.  

Sammanfattning av ärendet 

Jan-Yngve Johansson (SD) har inkommit med en motion om IS återvändare.  
Motionären menar att vi borde göra samma uttalande som Staffanstorps 
kommun när det gäller återvändande IS-terrorister.  

I Sverige har vi lagar och regler som måste följas och det gäller även landets 
kommuner. Det innehåll i uttalandet som Staffanstorps kommun gjort avseende 
kommunala åtaganden anser vi stå i strid i med vad lagstiftning och regler 
ålägger kommunal verksamhet.  

Det pågår en diskussion på nationell nivå angående hanteringen av 
återvändande IS-terrorister men i dagsläget finns inte någon lag som gör att vi 
kan neka denna grupp individer insatser på så sätt som motionären vill och ger 
uttryck för i sin motion. 

Vi ställer oss också frågande till hur detta är tänkt att genomföras utifrån 
motionens intentioner? Ska vi lägga beslutet till nekande till våra enskilda 
handläggare? Hur ska de kunna göra bedömningen att det är en återvändande 
is-terrorist de har framför sig i ett enskilt ärende om det inte finns en 
lagstiftning samt en beslutad myndighetsutövning som slagit fast detta och att 
det då dessutom finns en koppling till vad det innebär i form av hantering 
exempelvis gällande försörjningsstöd? 

Vi delar den oro som finns i Sverige avseende återvändande IS-terrorister. Det 
är dock en fråga för Sveriges regering och riksdag att se över vad som kan 
behöva göras lagstiftningsmässigt et cetera. 

Med det sagt så vill vi understryka att vi inte är positivt inställda till att ta emot 
IS-terrorister, men mot bakgrund av ovan anförda skäl kan vi inte ställa oss 
bakom ett uttalande med det innehåll som motionären önskar. Därav föreslås 
motionen avslås  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § , 2019-05-29 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Tjänsteskrivelse, 2019-05-
17 

Jan-Yngve Johansson, Motion,  
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§ 85 Dnr 2019-000141  

Svar på motion - städning av Karlsborg 200 år 

Arbetsutskottets förslag 

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

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Karlsborg har genom Stefan Hallberg lämnat en motion 
angående 200 års städning. I motionen framförs att i år firar Karlsborgs 
fästning 200 års jubileum och det kan finnas anledning att vidtaga särskilda 
åtgärder med tanke på tillströmmande turister och kommunens egna 
innevånare. Motionären yrkar på att Karlsborgs kommun genomför en särskild 
städaktivitet i kommunen med anledning av 200 års firandet.  

För gaturenhållningen i Karlsborg tätort ansvarar 
samhällsbyggnadsförvaltningens gata- och parkavdelning. I detta ansvar ingår ej 
väg- och gångbanor utmed Storgatan, Kärleksstigen, Kungsgatan och 
Strandvägen där Trafikverket är väghållare.  

Gata- och parkavdelningen har fortlöpande en dialog med Trafikverket för att 
tillse att de håller en bra skötselnivå.  

Gata- och parkavdelningen planerar att både inför och efter de arrangemang 
som planeras under jubileumsåret genomföra insatser för att Karlsborgs 
allmänna ytor ska upplevas som välstädade och trivsamma för både invånare 
och besökare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 78, 2019-05-29 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-05-19 

Stefan Hallberg, Motion 
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§ 86 Dnr 2019-000137  

Svar på motion Hjärtstartare Forsvik 

Arbetsutskottets förslag 

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

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Karlsborg har genom Hans Jansson lämnat en motion 
angående inköp av hjärtstartare i Forsvik. I motionen framförs att Forsvik med 
dess industriminne och slussområde är en mycket välbesökt plats under 
sommarsäsongen. Hjärtstartare skulle härvid vara en säkerhet för den lokala 
befolkningen och turister. Motionären yrkar på att Karlsborgs kommun köper 
in två hjärtstartare och placerar dessa med fördelning på lämplig plats inom 
vardera ovan nämnda turistmål i Forsvik. 

Forsviks industriminne drivs av Västarvet som är ansvarig för denna 
verksamhet. Slussområdet i Forsvik ingår i Fastigheten Kanaljorden 1:1 som ägs 
av AB Göta kanalbolag som även ansvarar för skötseln och driften av området. 
Karlsborgs kommun kommer att söka samverkan med Både Västarvet och AB 
Göta kanalbolag för att se till att tillgång till hjärtstartare i framtiden finns i  
Forsvik för att öka tryggheten för besökare och boende i Forsvik.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 79, 2019-05-29 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-05-20 

Hans Jansson, Motion, 2019-03-25 
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§ 87 Dnr 2019-000169  

Revidering av reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för Rådet för 
funktionshinderfrågor i Karlsborgs kommun att gälla från 2019-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-09-11 att ge 
kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av reglementen för de 
rådgivande organen. 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor syftar till att förstärka inflytandet i 
alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättning. Den nuvarande 
organisationen av rådet upplevs av rådets medlemmar fungera bra och därför 
finns det i dagsläget ingen anledning till några större förändringar. Dokumentet 
har genomgått strukturella förändringar enligt de direktiv som beslutades i 
samband med att en översyn skulle göras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 80, 2019-05-29 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse och förslag till 
reglemente, 2019-03-20 
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§ 88 Dnr 2019-000168  

Revidering av reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet i Karlsborgs kommun att gälla från 2019-07-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-09-11 att ge 
kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av reglementen för de 
rådgivande organen. 

Kommunala pensionärsrådet har till syfte att förstärka inflytandet i frågor som 
gäller äldre i kommunen och skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i 
kommunens verksamhetsplanering. 

Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 81, 2019-05-29 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse och förslag till 
reglemente, 2019-04-15 
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§ 89 Dnr 2019-000183  

Årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja 
direktionen samt enskilda ledamöter för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för 2018 blev -1 644 tkr vilket är något sämre än budget och 
prognos.  

Prognosen för helåret låg på -234 tkr och budgeten var satt till -733 tkr. En av 
orsakerna till det försämrade resultatet beror bl.a. på förändringar av 
pensionsskulden och påverkar resultatet negativt med ca 950 tkr. Soliditeten 
uppgår till 25 %. 

Under 2018 har bland annat två nya tankbilar köpts in, en till Skövde och en till 
Mariestad, en lastväxlarbil och två personbilar. Investeringar har även gjorts på  
Räddningstjänstens Östra Skaraborgs stationer, bland annat nytt värme- och 
ventilationssystem i Hjo 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 82, 2019-05-29 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 
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§ 90 Dnr 2019-000188  

Revidering av Byggnadsnämndens reglemente 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för 
byggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid byggnadsnämndens möte 2019-01-24, beslutades att ge plan- och 
byggenheten i uppdrag att se över byggnadsnämndens reglemente.  

Byggnadsnämndens reglemente har uppdaterats med riktlinjer hur den på ett 
rättssäkert och effektivt sätt ska arbeta med olika lagstiftningar bland annat 
inom arbetsmiljö-, tillgänglighets- och mångfaldsfrågor. 

Även förtydliganden gällande personuppgiftsansvar samt arkivlagen har skrivits 
in i reglementet samt att byggenhetens personal organisatoriskt tillhör 
kommunstyrelsen och inte kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 83, 2019-05-29 

Byggnadsnämnden, Beslut samt förslag till reglemente 
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§ 91 Dnr 2019-000217  

Revidering av Socialnämnden reglemente 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på nytt reglemente 
att gälla från 2019-07-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare reglemente, beslutad 2017-11-
28 (KF § 173), upphör att gälla 2019-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). Den nya lagen ersätter tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). 1 § i 
socialnämndens reglemente behöver därför justeras.  

Beslutsunderlag 

Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2019-04-12 

Socialnämnden, Beslut samt förslag till reglemente 
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§ 92 Dnr 2019-000192  

Nya avgifter för tillsyn av tobaksförsäljning 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tillägg och revidering för 
ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn av 
tobaksförsäljning att gälla från 2019-07-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare taxa, beslutad av 
kommunfullmäktige 2017-11-27 upphör att gälla 2019-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 

En ny lag (2018:2088 Lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft 1 
juli 2019. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen 
innebär bland annat nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller 
tillståndsprövning och ett utökat tillsynsansvar för tobak. Syftet med den nya 
lagen är bland annat att begränsa hälsorisker som är förbundet med bruk av 
tobak. 

Av den nya lagen framgår det att kommunen får ta ut avgifter av den som 
bedriver tillståndspliktig försäljning. 

Karlsborgs kommun igår i ett samarbete (TIS) där Lidköpings kommun är 
värdkommun. Samarbetat omfattar de flesta av Skaraborgs kommuner vad 
gäller tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak. Arbetet med tillstånd och 
tillsyn ska ej belasta skattemedel, utan ska vara självfinansierat av de som söker 
och innehar tillstånd. 

Nya avgifter för tillståndssökning och tillsyn för tobak föreslås bli:  

 Ansökan om försäljningstillstånd tobak: 7 200 kr 

 Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd tobak: 5 600 kr 

 Anmälan om ändrade ägar- och bolagsförhållanden: 4 400 kr 

 Anmälan om förändrat försäljningstillstånd: 2 000 kr 

 Tillsyn av försäljningstillstånd: 6 000 kr 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden, Beslut § 91, 2019-06-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 85, 2019-05-29 

Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2019-04-11 

Socialförvaltningen, Förslag till taxa 
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Lidköpings kommun, Tjänsteskrivelse, 2019-04-11 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-11 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2019-000155  

Policy för Barn- och ungdomspolitisk verksamhet i 
Karlsborgs kommun 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för barn- och ungdomspolitisk 
verksamhet i Karlsborgs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Barnrättssamordnaren har som uppdrag att kontinuerligt revidera 
policydokument kring barnrättsarbetet i kommunen. En omarbetning är 
genomförd utifrån kartläggning av befintlig verksamhet och omvärldsbevakning 
samt pågående politiska beslut som innebär att Barnkonventionen blir lag 1 
januari 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 86, 2019-05-29 

Kommunstyrelsen, Beslut § 64, 2019-05-14 

Barnrättssamordnare Sara Hedberg, Tjänsteskrivelse, 2019-04-11 

Barnrättssamordnare Sara Hedberg, Policy 
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§ 94 Dnr 2019-000201  

Individuellt ägardirektiv för AB Vaberget 2020 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till individuellt ägardirektiv för 
AB Vaberget gällande år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

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 mindre 
förändringar gentemot ägardirektivet för år 2019: 

Förtydligande om att riktlinjer och mål i direktivet är i enlighet med lag om god 
ekonomisk hushållning. 

Att återbetalning av AB Karlsborgsbostäders villkorade aktieägartillskott skall 
vara slutförd senast år 2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 84, 2019-05-29 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-05-16 
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§ 95 Dnr 2019-000001  

Budgetuppföljning april 2019 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna budgetuppföljning för april 
månad 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunchefens 
ledningsgrupp att analysera den ekonomiska situationen och återkomma 
till kommunstyrelsen 2019-09-10 och redovisa genomförda och 
planerade insatser för att nå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndernas/kommunstyrelsens årsprognoser visar på ett underskott om - 10 
351 tkr. 

Prognosen är en avsevärd försämring jämfört med föregående års resultat på 
nämndsnivå plus 4 755 tkr, men även något sämre än april månads prognos 
2018. 

Underskottet beror på ett stort prognostiserat underskott (- 8 050 tkr) för 
socialnämndens verksamheter. Även barn- och utbildningsnämnden 
prognostiserar ett större underskott - 2 853 tkr på årsbasis. Den positiva 
prognosen (+ 452 tkr) för kommunstyrelsen beror till största delen på lägre 
kostnader är budgeterat på fastighetsenheten. 

De områden som har de största prognostiserade underskotten är Individ och 
familjeomsorg, Funktionsnedsättning enligt LSS, Extra ordinärt stöd samt 
Förskoleverksamheten. 

Finansförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall, jämfört med budget - 
553 tkr. Färre kommuninvånare 6 968 än planerat 6 998 ger lägre generella 
statsbidrag. 

Totalt prognostiseras kommunens resultat till - 3 004 tkr, vilket är 10 904 tkr 
under kommunfullmäktiges resultatmål om 7 900 tkr.  

Prognosen för april pekar på att Karlsborgs kommun 2019 kommer få svårt att 
klara det lagstadgade balanskravet om inte kraftfulla sparåtgärder sätts in under 
året. 

Bolagens prognos redovisas före eventuella koncernbidrag och skatt. 

Prognosen för Vabergskoncernen visar på ett stabilt resultat 5 331 tkr, något 
lägre än budget (5 716 tkr).  Läget ser stabilt ut för samtliga bolag.  
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Totalt medför prognosen för de kommunala bolagen att årets resultat för 
kommunkoncernen (kommunen och bolagen) beräknas till 2 327 tkr (11 289 
tkr under budgeterade 13 616 tkr för kommunkoncernen 

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten, Budgetuppföljning april 2019     
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§ 96 Dnr 2019-000200  

Omarbetning av Karlsborgs kommuns översiktsplan 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram förslag till omarbetad översiktsplan för Karlsborgs kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att medel för arbetets genomförande 
hanteras i budgetarbetet år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den 
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och 
vattenanvändning och hushållning med naturresurser.  

För att fungera som ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell och det 
görs genom en aktualitetsprövning minst en gång varje mandatperiod.  

Nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft 
2014-10-23.  

Inför en aktualiseringsprövning finns behov av att omarbeta och uppdatera 
delar av nuvarande översiktsplan. För att möjliggöra planläggning av nya 
bostadsområden krävs att nya markområdens förutsättningar utreds och 
beskrivs i en omarbetad översiktsplan.  

I kontakter med Länsstyrelsen och Försvarsmakten har det framkommit att 
behov finns att tydligare belysa hur de mark- och vattenområden som har 
betydelse för totalförsvaret påverkar Karlsborgs kommuns framtida utveckling.  

Målsättningen är att i nära dialog med Länsstyrelsen och Försvarsmakten 
försöka att peka ut markområden både inom tätorterna och på landsbygden där 
bostadsbebyggelse och utveckling ska kunna ske utan att påtagligt motverka 
totalförsvarets intresse. 

Uppdraget att ta fram ett underlag till en omarbetad detaljplan leds av 
byggnadsnämnden. Styrgrupp för arbetet är kommunens planeringskommitté. 
Byggnadsnämnden återrapporterar löpande till planeringskommittén. Till sitt 
förfogande har byggnadsnämnden personal och resurser från plan- och 
byggenheten.  

Utöver egna resurser bedöms behovet av köpta tjänster uppgå till ca. 300 000 
kr. Ett förslag till omarbetad översiktsplan ska redovisas för kommunstyrelsen i 
oktober 2020 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 87, 2019-05-29 
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Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-05-13 
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§ 97 Dnr 2019-000193  

Förstudie gällande IT - samarbete mellan Skövde och 
Karlsborg  

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun skall söka 
mellankommunal samverkan inom IT-verksamheten. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att prioriterad inriktning skall vara 
samverkan med Skövde kommun.  

3. Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att genomföra 
en förstudie om samarbete mellan Skövde kommun och Karlsborgs 
kommun inom IT-området. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att förstudien skall redovisa effekterna av en 
mellankommunal samverkan med Skövde kommun.  

5. Kommunstyrelsen beslutar att aktuellt arbetsläge om förstudien skall 
föredras vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-10. 

6. Kommunstyrelsen beslutar att förstudien skall slutredovisas 2019-11-18. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs IT-avdelning består idag av tre personer som servar alla 
kommunens verksamheter när det gäller teknik och support.  

Under ett flertal år har diskussioner förts med Skövde om en samverkan runt 
dessa frågor. Kommunens ledningsgrupp bestående av tjänstemän ser stora 
fördelar med en framtida samverkan. En eventuell samverkan är inte utifrån ett 
missnöje med det arbete som idag utförs utan med risk för att inte hänga med i 
framtida utveckling inom området. 

Hjo och Tibro som idag är samverkanskommuner har redan idag en samverkan 
med Skövde gällande IT. 

För att få en överblick hur en samverkan kan ske och i vilken takt samt till 
vilket pris bör en förstudie genomföras. 

Förstudien skall redovisa för- och nackdelar med samverkan. Av förstudien ska 
vidare framgå tänkt framtida organisation för IT-verksamheten.  

Förstudien skall även redovisa vilka investeringar som krävs samt bedömd 
kostnad för dessa.  

Förstudien skall slutligen redovisa möjliga alternativa lösningar för den framtida 
IT-verksamheten. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 88, 2019-05-29 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2019-05-13 
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§ 98 Dnr 2019-000218  

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga 
asylsökande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela socialnämnden ett extra kommunbidrag 
för år 2019 om totalt 516 101 tkr, vilket motsvarar det inkomna statsbidraget 
från Migrationsverket.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag vars storlek baseras på 
hur många asylsökande ensamkomna unga som var inskrivna i 
Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. 

Socialnämnden ger möjlighet till försörjning och livsföring i övrigt genom att 
bevilja ekonomiskt bistånd 

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 generella 
statsbidrag då användningsområdet är fritt. Medlen bokförs därmed på 
kommunens finansförvaltning. För Karlsborgs kommun är tilldelningen 1 120 
824 kr för 2017 samt 560 412 kr för 2018 och för 2019 516 101 kr 

Medlen för 2019 (516 101 kr) fördelas ut från finansförvaltningen till 
socialnämnden som ett extra kommunbidrag för år 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2019-06-03 

Regeringskansliet, Beslut 

      

 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-11 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2019- 

 

Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att under perioden 
2019-06-12 till 2019-09-09 besluta i ärenden som kräver ett snabbt politiskt 
ställningstagande. 

Sammanfattning 

För att säkerställa att eventuella ärenden som kräver politiska beslut under 
denna period föreslås att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att 
besluta i dessa ärenden i kommunstyrelsens ställe.  

Om arbetsutskottet bedömer att ett ärende kräver beslut av kommunstyrelsen 
kommer styrelsen att kallas.  

Beslutet ska sändas till  

Kommunstyrelsen 
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§ 100   

Delegationsbeslut 

Inga nya delegationsbeslut finns att delge ledamöterna.  
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§ 101   

Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna.     

      

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-11 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102   

Information 

Arbetsmiljöinspektör Pia Skoglund från Arbetsmiljöverket informerar om Ett 
hållbart arbetsliv. 
 
Peter Lindroth (S) informerar om SmåKom. 
 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om Strandskolan och 
Övertagande av Kungsgatan. 
 
Ekonomichef Anders Johansson informerar om Budgetprognosen.     
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