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§ 124   

Godkännande av dagordningen 

Sammanträdet godkänner dagordningen.  
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§ 125 Dnr 2019-000001  

Budgetuppföljning och delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsrapport för år 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt de nämnder som prognostiserar 
underskott att upprätta åtgärdsplaner för att nå en budget i balans. 
Åtgärdsplanerna ska vara kansliet tillhanda senast 2019-11-18. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunkoncernens delårsbokslut visar på ett resultat om 23,0 mnkr, vilket är 
drygt nio mnkr över budgeterade 13,6 mnkr.  

Prognosen för helåret 7,7 mnkr tyder däremot på ett resultat betydligt under 
budget. Både kommunen och bolagen räknar med högre kostnader under 
hösten vilket leder till en lägre årsprognos än delårsresultat. 

Främsta anledning till den låga helårsprognosen är ett beräknat underskott för 
socialnämnden jämfört med budget om – 6,1 mnkr. Men även barn- och 
utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse i årsprognosen.  

Finansförvaltningens prognos visar på ett positivt utfall, jämfört med budget 1 
650 tkr. Högre generella statsbidrag samt högre utdelning från Kommuninvest 
än planerat. 

För tre av de sex kommunala bolagen prognostiseras det för helåret negativa 
resultat. Dock inga betydande belopp och det mesta härrör till 
engångskostnader.  

Nämndernas och bolagen ekonomi kommenteras förutom delårsrapporten mer 
ingående i budgetuppföljning för augusti som redovisas i mål- och 
uppföljningssystemet Stratsys. 

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till      

Samtliga nämnder 

Ekonomienheten 
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§ 126 Dnr 2019-000257  

Ny taxekonstruktion samt nya taxor för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxekonstruktion samt nya taxor för 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, att gälla från och med 2020-01-
01.  

Sammanfattning av ärendet 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är ett krav för kommunen att 
tillhandahålla enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor. Ansvaret för sotning 
(rengöring) och brandskyddskontroll är överfört från kommunen till 
räddningstjänstförbundet och tjänsten tillhandahålls av privata entreprenörer 
efter upphandling av tjänstekoncession. 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg beslutade att upphandla 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2019-02-28 D § 11. 
Upphandlingen avslutades 2019-04-15 och den upphandlade tjänsten ska 
levereras från och med 2020-01-01. 

Upphandling genomfördes med absoluta krav och lägst anbud vann. Lägst 
anbud var den med lägst anbudssumma. Anbudssumman är en sammanvägning 
av timtaxan för rengöring (sotning) och timtaxan för brandskyddskontroll i 
förhållande till underlaget för respektive tjänst.  

En del i upphandlingen är att en ny taxekonstruktion för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll tagits fram. Räddningstjänsten, i egenskap av 
kommunalförbund, får inte fatta beslut om taxor. Taxan och 
taxekonstruktionen måste därför antas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. 

Taxekonstruktionen består av en taxa för rengöring (sotning) och en taxa för 
brandskyddskontroll som båda är uppbyggda på samma sätt. Taxan består av 
grundavgift samt rengöringsavgift/kontrollavgift som samtliga utgör en 
procentuell andel av timtaxan. Grundavgiften avser kostnader för ex. 
administration och transporter.  

Rengöringsavgiften/Kontrollavgiften avser arbetskostnader för ex. nödvändiga 
arbetsmoment i samband med rengöringen eller kontrollen samt 
dokumentering av kontrollen.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 170, 2019-10-01 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 
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§ 127 Dnr 2019-000168  

Revidering av reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet för Kommunala 
pensionärsrådet genom borttagande av meningen ”Ledamoten från 
socialnämnden ska vara rådets ordförande”.  

Sammanfattning av ärendet 

Reglementet som antogs i kommunfullmäktige i maj månad innehöll två 
meningar som handlar om val av ordförande. Den mening som ska gälla är ” 
Rådet väljer inom sig ordförande och vice ordförande, ordförande väljs bland 
de förtroendevalda och vice ordförande bland företrädarna från 
pensionärsorganisationerna.”  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 171, 2019-10-01 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Beslutsunderlag, 2019-09-25 
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§ 128 Dnr 2019-000322  

Revidering av Regler hedersbevisning och 
uppvaktning 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade Regler hedersbevisning 
och uppvaktning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Regler hedersbevisning och 
uppvaktning ska gälla från 2019-12-01 och nuvarande regler upphör 
samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nuvarande regler får en anställd efter 25 år i kommunen i förhållande till  
en förtroendevald som avgår efter 25 år en hedersgåva till nästan halva värdet.  

Det innebär att en medarbetare får köpa en minnesgåva till ett värde av 5220: - 
och en förtroendevald som slutar efter 25 år får en ljuskrona från Skultuna till 
ett värde av 9900: - 

Förslaget är att hedersgåvor till anställd och förtroendevald ska likställas så 
ingen skillnad finns utan att detta hanteras på samma sätt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173, Beslut, 2019-10-01 

Personalchef Inga-Lill Lundgren, Beslutsunderlag, 2019-09-19 
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§ 129 Dnr 2019-000317  

Deltagande i Glokala Sverige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun ansöker om deltagande i 
Glokala Sverige.  

Sammanfattning av ärendet 

Glokala Sverige är en kommunikations- och utbildningssatsning för att stötta, 
stimulera och engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet med 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) som pågår under tre år och finansieras av 
Sida. 

Kommunen ansvarar för lokal och annat praktiskt för utbildningsinsatser, samt 
bidrar med resurser i form av kontaktperson och deltagarnas tid under 
utbildningsinsatserna. 

Ett deltagande i Glokala Sverige är kostnadsfritt och kommunen åtar sig: 

 att arbeta för att Agenda 2030 blir förankrad i organisationen. 

 att ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrad i organisationen.  

 att ledande politiker och tjänstepersoner är målgrupp för medverkan i  

utbildningsinsatserna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 174, 2019-10-01 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse 2019-09-18 

Beslutet ska sändas till 

Samtliga nämnder     
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§ 130 Dnr 2019-000250  

Nya Strandskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framtaget förslag till 
funktionsprogram inför nybyggnation av F-6 skola på fastigheten Stranden 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Kunskapsbolaget Mikael Rissvik har på uppdrag av Karlsborgs kommun i nära 
samverkan med berörd rektor och personal tagit fram ett funktionsprogram för 
den nya skolbyggnaden på fastigheten Stranden 1. Funktionsprogrammet 
beskriver verksamhetens behov avseende mål och funktioner. 
Funktionsprogrammet kommer att ligga till grund till för ett lokalprogram och 
den fortsatta projekteringen av den nya skolan. 

Det föreslagna funktionsprogrammet föredrogs för RFF (Rådet för 
funktionsfrågor) den 24 september 2019. 

Från RFF påtalades vikten av att tillgänglighetsfrågor beaktas i den kommande 
projekteringen av den nya Strandskolan. 

Notering 

Torbjörn Colling (M) meddelar jäv. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till     

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 131   

Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna.  
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§ 132   

Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna.  
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§ 133   

Information 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och fastighetschef Mikael Arthursson 
informerar om Utredning av Carl Johanskolan. 
 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och gata-/parkchef Arvid Lindner 
informerar om Utredning Renovering Stenbryggan. 
 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Delårsrapport 2019.   

     

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson informerar om dokumentet Arbetsmiljö, 
från Vision.      

 

Inger Larsson (L) och Jonas Davidsson (S) informerar om biskopsvisitation i 
Karlsborg. 

 

Anders Lundgren (C) informerar om: 

 Aktuellt inom Vätternvårdsförbundet 

 Aktuellt inom Avfallshantering Östra Skaraborg 

 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om 
Vårdinformation miljö. 
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