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Kansliet, onsdagen den 11 november 2020 
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T ILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Kommunstyrelsen 

2020-11-11 

Datum då protokollet anslogs 2020-11-13 
Sista datum för 
överklagande 2020-12-05 
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Sammanträdcsdatum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 121 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sammanträclcsdanun 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 122 Dnr 2020-000118 

Svar på medborgarförslag angående Biltrafik på 
Kanalholmen 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Donald Andersson har lämnat ett medborgarförslag gällande upphävande av 
lokaltrafikföreskrift om motortrafik förbjuden på Vättervägen. 

En sådan ändring skulle möjliggöra trafik i båda riktningarna på Vättervägen 
och på så sätt leda till ökad säkerhet då det då blir möjligt med utfart mot v 49 
både från Södra Kanalgatan och Vätternvägen. 

Förvaltningen har inhämtat synpunkter från Trafikverket som inte har något att 
erinra mot en sådan ändring. Förvaltningen kommer föreslå 
Byggnadsnämnden/Trafiknämnden att upphäva den lokala trafikföreskriften 
om motortrafik förbjuden på Vätternvägen. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 112, 2020-10-28 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-22 

Donald Andersson, Medborgarförslag, 2020-02-05 
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Sammanträdcsdannn 

2020-11 -11 

Kommunstyrelsen 

§ 123 Dnr 2020-000084 

Svar på medborgarförslag om Belysning av gång- och 
cykelbana på Strandvägen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Karlsborgs kommun har ansvaret för belysningen längs gång- och cykelvägen 
(7st stolpar) i den yta som ligger i kommunal naturmark mellan Brogatan och 
Hantverkaregatan. 

För parkeringsytor utmed Strandvägen är det Trafikverket som ansvarar för 
drift och underhåll, vilket gör att det inte möjligt för kommunen att ljussätta 
utan att Trafikverket ställer sig positiva. Karlsborgs kommun för årligen dialog 
med T rafikverket och kommer ta med oss även den här frågan inför nästa 
möte. 

Däremot ser nu kommunen över möjligheten att kunna belysa delar av området 
med tallar som finns mellan Strandvägen och Vättern. Allt för att få mer 
belysning utmed denna sträcka. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 113, 2020-10-28 

Kjell Birgersson, Medborgarförslag, 2019-11-28 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-
20 
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Sammanträdcsclatum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 124 Dnr 2020-000108 

Svar på motion om Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 
cykel och gångbana 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Karlsborg kommun har i Kruthusområdet ett antal gator med vändplaner för 
fordonstrafik, som sedan övergår i gång & cykelbana. Fysisk begränsning sker i 
dessa slutpunkter med hjälp av betonghinder och skyltar för gång & cykel. I 
samtliga fall innebär denna kombination att biltrafik omöjliggörs fysiskt och 
trafik med EU-moped via skyltning. När det sedan gäller efterlevnad av 
förbudet för moped så är det en beteendefråga och ytterst upp till 
polismyndigheten att övervaka efterlevnad. 

Gata-/parkenheten vill från väghållarsida inte göra kraftigare fysiska åtgärder då 
tanken är att cyklar, barnvagnar, rullstolar mm ska kunna ta sig genom för 
vidare access till deras slutmål. 

Som tillägg kan också nämnas att under vintern, inför att gata-/parkenhetens 
beredskapsperiod startar, flyttas betonghindren åt sidan för att möjliggöra 
eventuell snöröjning. När det gäller mopedtrafik borde denna dock vara 
försumbar den årstiden. 

Förslag på sammanträdet 

Stefan Hallberg (SD): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hallbergs förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Notering 
Stefan Hallberg reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 114, 2020-10-28 

Jan-Yngve Johansson, Motion, 2020-03-23 

Gata-/parkchef Arvid Lindner, Tjänsteskrivelse, 2020-10-19 
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Sammanträdcsdatum 

2020-11 -11 

Kommunstyrelsen 

§ 125 Dnr 2018-000234 

Svar på motion om lntegrationsplikt 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna, genom sin företrädare Stefan Hallberg, framförde 2018 
06 25 i en motion till Kommunfullmäktige att en integrationsplikt, efter modell 
från kommunerna Vellinge och Landskrona, skall beslutas införas i Karlsborg. 
Skolchefen kommenterar de fyra yrkandena som uttalas i motionen: 

Kommunen följer regelverk och rekommendationer från statliga myndigheter; 
exempelvis Migrationsverket och Skolverket, och känner inget behov av att i 
någon del frångå dessa. 

Kommunerna i Skaraborg bedriver en samordnad undervisning i 
samhällsorientering där kursplanen omfattar 100 timmar. Inget prov genomförs 
utan studeranden får ett intyg över fullgjorda delar i kursen. 

Studerandena får genomföra nationella prov med uttalade krav för betygen B, C 
och D för att stämma av kunskapsnivån Resultaten inrapporteras till SCB där 
de också redovisas. 

Samarbete råder mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen kring studerandenas närvaro. Studerande med långsam 
progression kan erbjudas sysselsättning via kommunens arbetsmarknads-enhet. 
Kommunens inställning är att de ska genomgå utbildning och att deras 
kunskapsnivå säkras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 115, 2020-10-28 

Skolchef Harald Lundqvist, Beslutsunderlag 

Stefan Hallberg, Motion, 2018-06-25 
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Sammanträdcsdat11m 

2020-11 -11 

Kommunstyrelsen 

cr)J!l 

§ 126 Dnr 2020-000286 

Revidering av VA-taxa 2021 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter i taxan för 

Karlsborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt 
VA-taxa 2021 för Karlsborgs kommun daterad 2020-10-08. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter i taxan gäller från och med 
2021-01 -01. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av kostnadsökningar inom VA-verksamhetens område föreslås 
en höjning av VA-taxan för 2021 som motsvarar en höjning brukningsavgiften 
med 4 % (ca 250 kr/år för en normalvilla) samt för anläggningsavgiften med ca 
13% (ca 12 000 kr vid nybyggnad av villa). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 116, 2020-10-28 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-14 

VA-chef Mikael Jonsson, Förslag VA-taxa 
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Sammanträdcsdatum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 127 Dnr 2020-000192 

Gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till gemensamt 
fårdtjänstreglemente för kommunerna i Skaraborg, att gälla från och med 2021-
01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till nytt reglemente har tagits fram eftersom den allmänna 
kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Bland annat 
försvinner det så kallade baspriset som utgör grunden för dagens 
prissättningsmodell inom färdtjänsten. Förslaget har arbetats fram i nätverket 
för fårdtjänsthandläggare i Skaraborgs kommuner. E n mindre arbetsgrupp 
bestående av färdtjänsthandläggare och chefer har sammankallats av Skaraborgs 
Kommunalförbund för att parallellt arbeta med inriktning, underlag och 
beredning av beslutsförslag till kommunalförbundets direktion och DKR. 

Förslaget innebär att egenavgiften för fårdtjänstberättigade lämnas oförändrad 
vid kortare resor inom 1-3 kommuner. De kortare resorna utgör över 90 
procent av resorna i Skaraborg. För de längre fårdtjänstresorna blir det en 
dyrare egenavgift med den nya taxan. 

Övriga förändringar är att färdtjänstområdet utökas till att innefatta 
kranskommuner utanför länet samt hela Västra Götalands län, vilket innebär att 
nuvarande begränsning bestående av 10 antal regionfärdtjänstresor/kalenderår 
försvinner. Därtill behålls den särskilda taxan för arbets-/ utbildningsresor vilket 
är fördelaktigt för de som reser dagligen eller flera gånger i veckan. Förslaget 
innehåller också ett förtydligande gällande återkallande av tillstånd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 117, 2020-10-28 

Kollektivtrafikkontoret, Beslutsunderlag 
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Sammanträclcsdatum 

2020-1 1-11 

Kommunstyrelsen 

§ 128 Dnr 2020-000175 

Reviderat Reglemente för lönenämnden 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat Reglemente för lönenämnden, 
att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Lönenämndens reglemente är från år 2016. Några saker i reglementet har sedan 
dess kommit att ändras och en uppdatering av det befintliga reglementet är 
nödvändigt. De ändringar som behöver göras handlar om: 

Förtydligande av paragraf 6, att Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som behandlas i 
nämndens verksamhet. 

• Möjlighet att delta på lönenämndens sammanträde på distans. 

• Hur justering och anslag av protokoll ska ske. 

• Vad som gäller för personalrepresentant på lönenämndens 
sammanträden. 

Lönenämnden föreslår respektive kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat reglemente för lönenämnden med följande ändringar: 

§9 Sista stycket stryks 

§10 Sista meningen skrivs om till "om ledamoten inte kan kalla ersättare ska 
ledamoten anmäla detta till värdkommunen som då ska kalla ersättare från den 
kommun vars ledamot inte kan tjänstgöra. 

§13 Följande mening läggs till: Ordförande beslutar inför varje möte hur 
deltagandet ska ske. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 118, 2020-10-28 

Lönenämnden, Beslutsunderlag 
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2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 129 Dnr 2020-000252 

Brandskydds policy för Karls borgs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Brandskyddspolicy för Karlsborgs 
kommun, att gälla från 2021-01 -01. 

Sammanfattning av ärendet 

Brandskyddspolicyn är gemensam och gäller för samtliga kommuner inom 
RÖS. Syftet med policyn är att förtydliga ansvar och befogenheter. Mål för 
kommunens brandskyddsarbete har lagts till och de tidigare målen har gjorts 
om till aktiviteter för att nå målen. 

Policyn utgår från lag om skydd mot olyckor samt Statens räddningsverks 
allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 
2004:3) och ställer inga högre krav än vad dessa gör. De aktiviteter som 
beskrivs i policyn bedrivs redan idag i samtliga kommuner i någon omfattning 
men med policyn tydliggörs hur viktiga dessa är och likriktningen mellan 
medlemskommunerna blir större. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 119, 2020-10-28 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-09-29 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Policy 

Sida 

12(28) 
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Sammanträdcsdat1.11n 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 130 Dnr 2020-000290 

Säkerhetskyddsplan för Karlsborgs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Säkerhetskyddsplan för Karlsborgs 
kommun, att gälla från 2021-01-01. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att säkerhetschef Ola Johansson är tillika 
kommunens säkerhetsskyddschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) samt säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) åläggs det Karlsborg kommun att vidta förebyggande åtgärder för att 
skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott 
med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. 
Styrdokument i form av en säkerhetsplan skall enligt lag finnas för detta arbete 
och därav motiveringen till beslut i kommunfullmäktige. 

Säkerhetskyddsplanen omfattar hela kommunkoncernen. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 120, 2020-10-28 

Säkerhetschef Ola Johansson, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Säkerhetschef O la Johansson 



~ uws 
KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sanunanträdcsd:\tum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

cJJP 

§ 131 Dnr 2020-000289 

Äskande om Inköp av datorer 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa in 130 datorer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel för inköp, 1 400 tkr, anslås ur 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med övergången till Skövdes IT-miljö har det identifierats datorer 
som är så gamla att de inte kan tas in i Skövdes IT-miljö. 

För att möjliggöra en smidig övergång och en bra start där all utrustning 
fungerar är behovet totalt 130 nya datorer. Skövdes IT-team gjorde en 
genomgång och fann att 162 datorer var ålderdomliga. Karlsborgs IT-enhet såg 
över dessa drygt 160 datorer och skriver ner den siffran till 130 st, 55 
(generation 1 )+ 75(generation 2) vilket är det antal datorer som måste bytas ut. 

De första att bytas ut är generation 1 som därefter följs av generation 2. 
Samtliga inköp kan göras under hösten 2020. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 121, 2020-1 0-28 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-21 

Sida 
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Kommunstyrelsen 

§ 132 Dnr 2020-000272 

Digital utrustning i Sessionssalen 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utrusta Sessionssalen med digital 
utrustning som möjliggör distansmöten och utsändning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medel, 290 tkr, anslås ur 2020 års 
investerings budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Den digitala utrustning som finns i Sessionssalen är bristfällig och har medfört 
att distansmöten många gånger havererar eller är svåra att genomföra. 

E tt distansmöte kräver att alla närvarande ska kunna se och höra varandra. 

Tjänstepersoner har haft en genomgång med tekniker för att se vilka 
möjligheter som står till buds och till vilken kostnad. 

Sessionssalen kommer, utifrån förslaget, att utrustas med tre kameror och det 
blir möjligt att jobba med zoomade bilder eller låsa till fasta bildpositioner. 
Mikrofoner installeras i taket för möten vid mittenbordet och för övrigt 
används de mikro foner som redan idag finns på plats. 

Med denna utrustning möjliggörs utsändningar via webben och 
kommunfullmäktige kan bli en angelägenhet för alla intresserade invånare. 

Det ger också kommunen en möjlighet att direktsända andra möten och 
konferenser. 

Kostnad för utrustning i Sessionssalen är -290 tkr. 

Förslag på sammanträdet 

Jonas Davidsson (S), Peter Lindroth (S) och Ingvar Kärsmyr (KD): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 122, 2020-1 0-28 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-1 0-06 

Digital H armoni, O ffert 

Sida 
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Samman1rädcsdatum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 133 Dnr 2020-000293 

Digital utrustning i konferensrum 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att köpa in digital utrustning till 

konferensrummen Marmorrummet, Fyren och Ankaret. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 24 tkr ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2020 för digital utrustning till konferensrummet 
Marmorrummet. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 24 tkr ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2020 för digital utrustning till konferensrummet 
Fyren. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 24 tkr ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2020 för digital utrustning till konferensrummet 
Ankaret. 

Sammanfattning av ärendet 

Den digitala utrustning som finns i konferensrummen i kommunhuset är 
bristfällig och har medfört att distansmöten många gånger havererar eller är 
svåra att genomföra. 

E tt distansmöte kräver att alla närvarande ska kunna se och höra alla. 

Tjänstepersoner har haft en genomgång med tekniker för att se vilka 
möjligheter som står till buds och till vilken kostnad. 

Konferensrummen kommer utifrån detta förslag utrustas med säker utrustning 
som är enkel att hantera. 

Förslag på sammanträdet 

Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 123, 2020-10-28 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-06 

Digital Harmoni, Offert 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

IT-enheten 
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Sammanträdcsdatum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 134 Dnr 2020-000288 

Revidering av Karlsborgs kommuns 
dokumenthanteringsplan- nämndernas gemensamma 
del 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade 

dokumenthanteringsplanen, att gälla från och med 2021-01-01. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation på kommande 
revideringar av kommunens dokumenthanteringsplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga förvaltningar har gjort en årlig översyn och i samband med det arbetet 
föreslog arkivredogörarna att den del av planen som är gemensam för alla 
nämnder, blir en egen del. Samtliga nämnder har tidigare antagit den delen i sina 
respektive dokumenthanteringsplaner. 

Uppdelningen sker utifrån att det blir en tydligare uppdelning mellan nämndens 
"egna" dokument och de gemensamma typer av handlingar som ska hanteras 
lika av alla. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 124, 2020-10-28 

Kommunarkivarierna, Beslutsunderlag 
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Sammanträdcsdatum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 135 Dnr 2020-000288 

Revidering av kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade 

dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen att gälla från och med 
2021-01 -01 (bil.11). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att dokumenthanteringsplanen daterad 
2019-01-01 upphör därmed att gälla från 2020-12-31. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunarkivarierna i delegation att 
göra redaktionella ändringar i dokumenthanteringsplanen. 

Sammanfattning 
Kommunarkivarierna har tillsammans med arkivredogörarna gjort en revidering 
av dokumenthanteringsplanen. D e större tillägg och förändringar som är gjorda 
är att kostenheten tillkommit samt att personalenheten har ändrat namn till 
HR-enheten. 

I övrigt har dokumenthanteringsplanen rensats från många rutinbeskrivningar 
som finns på annat håll. Syftet har varit att förenkla och tydliggöra planen så 
långt som det är möjligt. Handlings typer tillkommer och försvinner vilket 
medför löpande förändringar av dokumenthanteringsplanen. 

Besluts underlag 

Kommunarkivarierna, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Kommunarkivarierna 

K.ommunledningsförvaltningens enheter 
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Sammanträdcsdat11m 

2020-11 -11 

Kommunstyrelsen 

§ 136 Dnr 2020-000294 

Partiell inlösen pensionsskuld 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att år 2020 försäkra bort del av pensionsskuld 
(ansvarsförbindelsen) till en summa om 10 mnkr plus löneskatt 24,26 procent. 
Totalt 12 426 000 kr. Kostnadsförs på pensionskostnader finansförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Möjligheten finns att försäkra bort del av pensionsskulden som ligger utanför 
balansräkningen. Kommunen betalar då in till KPA en bestämd summa för att 
KPA tar över framtida pensionsförpliktelser för en bestämd grupp individer. 

I KP As upplägg börjar man med individer som är 62 år och går därefter mot 
yngre så långt som inbetald summa räcker. 

Inbetalt belopp sänker också årets resultat med motsvarande summa. I gengäld 
sänks framtida pensionskostnader för kommunen från år 2024 och cirka 30 år 
framåt i tiden, hur mycket beror på inbetalt belopp. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S), Torbjörn Colling (M), Jonas Davidsson (S), Kjell Sjölund 
(C), Ingvar Kärsmyr (KD) och Inger Larsson (L): Bifall till förslaget. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 126, 2020-10-28 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-22 

KP A, Handling 

Beslutet ska skickas till 

E konomienheten 
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Sammanträdcsdatum 

2020-11 -11 

Kommunstyrelsen 

§ 137 Dnr 2020-000283 

Riktlinje för Karlsborgs kommuns minoritetspolitiska 
arbete 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinje för Karlsborgs kommuns 
minoritetspolitiska arbete, att gälla alla verksamheter inom kommunkoncernen 
från 2020-12-01 (bil.12). 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar 
erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, 
meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela 
Sverige. Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och 
inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och 
finska. 
Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter 
som lagen hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars 
verksamhet är viktig för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken. 

Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. Uppgifter om dessa ska på begäran lämnas till Länsstyrelsen Stockholm 
och Sametinget. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 127, 2020-10-28 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

Kommunlednings förvaltningens enheter 

D e av kommunen helägda bolagen 
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Sammantriidcsclatum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 138 Dnr 2020-000250 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för kompletteringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Avtal om gemensam bostadsanpassningshandläggare för Hjo-Tibro-Karlsborg 
började gälla 2020-07-01. Delegationsordningen behöver därmed ändras så 
beslut i ärenden gällande bostadsanpassningar får fattas av 
bostadsanpassningshandläggare. 

Tidigare har bygglovshandläggare haft beslutsrätt oavsett belopp. 

Förslag är nu att ge bostadsanpassningshandläggare beslutsrätt om 
bostadsanpassning understigande 3 prisbasbelopp, samhällsbyggnadschef 
beslutsrätt om bostadsanpassning understigande 5 prisbasbelopp och beslut om 
bostadsanpassningar överstigande 5 prisbasbelopp beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Förslag på sammanträdet 
Torbjörn Colling (M) och Peter Lindroth (S): Återremiss för kompletteringar. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Colling och Peter 
Lindroths förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Torbjörn Colling och Peter Lindroths förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 128, 2020-10-28 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Beslutsunderlag 
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Sammanträdcsdatum 

2020-1 1-11 

Kommunstyrelsen 

§ 139 Dnr 2020-000185 

Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta 12 klimatlöften som Karlsborgs 
kommun ska arbeta med under år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 
Kraftsamlingen syftar till att ta ställning för och bidra till en omställning till en 
klimatsmart region. 

Eftersom kommunerna har en strategiskt viktig roll för att nå klimatmålen och 
som föregångare för företag och invånare bjuds nu kommunerna i Västra 
Götaland in att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. 

Klimatlöftena ska vara ett antal åtgärder som är väl beprövade och som kan 
bidra till en stor utsläppsminskning. Kommunen ska ta fram ett fritt eget antal 
egna klimatlöften som ska antas och genomföras under 2021. Klimat 2030 har 
tagit fram en lista omfattande 20 klimatlöften som kommunerna använda som 
underlag. Klimat 2030 kan bidra med stöd för genomförandet. I slutet av 2021 
ska arbetet följas upp. 

Karlsborgs kommun föreslås delta i denna viktiga satsning för klimatet och 
miljön och att för egen del anta 12 klimatlöften av de 20 föreslagna 
klimatlöften. 

Dessa 12 föreslagna klimatlöften är: 

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 

2. Våra nya personbilar är miljöbilar 

3. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostads bolag 

4. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 

5. Vi använder cirkulära möbler 

6. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 

7. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har 
mål 

Sida 
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Sammanträdcsdatum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

8. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 

9. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation 

10. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 

11. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom gröna lån 

12. Vi arrangerar event/ aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

Förslag på sammanträdet 

Torbjörn Colling (M), Inger Larsson (L) och Ingvar K.ärsmyr (KD), Peter 
Lindroth (S) och Jonas Davidsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 129, 2020-10-28 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-
21 

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, Skrivelse, 2020-06-10 

Beslutet ska sändas till 

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen 

Samtliga nämnder 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

De av kommunen helägda bolagen 
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Sammanträdcsdatum 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 140 Dnr 2020-000249 

Äskande från Visit Karlsborg 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med äskandet att anslå maximalt 

259 tkr för ett uppdaterat kart-, skylt-, och informationsmaterial. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att medel tas ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Visit Karlsborg AB är i behov av ett nytt uppdaterat kart-, skylt- och 
informationsmaterial över det samlade utbudet i Karlsborgs kommun, baserat 
på Friluftsplanen. E tt nytt grundkartmaterial, produktblad, informations texter, 
ny skyltning och nya informationstavlor bör tas fram. Allt detta anpassat till det 
nya profilprogrammet "Guldplats Karlsborg". 

Arbetet kommer att utföras i ett samarbete mellan Visit Karlsborg AB och 
kultur och fritidsnämnden. 

All produktion och alla inköp kommer att utföras under 2020. 

Montering av vissa skyltar kommer att ske under våren 2021, kostnaden för det 
inryms inom ordinarie verksamhetsbudget. 

Arbetet projektleds och hanteras av VisitKarlsborg AB. 

Förslag på sammanträdet 

Inger Larsson (L), Jonas Davidsson (S) och Ingvar Kärsmyr (KD): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Notering 

Torbjörn Colling (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 130, 2020-10-28 

Visit Karlsborg, Äskande, 2020-09-20 

Beslutet ska sändas till 

Visit Karlsborg 

Ekonomienheten 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Delegations beslut 
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Sa1nmanträdcsdatum 

2020-11-11 

Aktuellt delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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§ 142 

Meddelanden 
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Sammanträdcsdaturn 

2020-11-11 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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Sammanträdcsd:H'um 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen 

§ 143 

Information 
Gustaf Sandstedt från lönekontoret genomför utbildning i Digital ersättning för 
förtroendevalda. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och VA-chef Mikael Jonsson 
informerar om Revidering av VA-taxa. 

Säkerhetschef Ola Johansson informerar om Säkerhetsskyddsplan för 
Karlsborgs kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om 
Kommunernas klimatlöften - Klimat 2030. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Partiell inlösen pensionsskuld 
samt betalning för E 20. 
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Sammanträdcsdatum 

2020-11 -11 

Kommunstyrelsen 

§ 143 

Ansökan om ersättning för sammanträdet 
Ledamöterna ansöker gemensamt om ersättning för sammanträdet. 




