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Kommunstyrelsen 

§ 144 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Kommunstyrelsen 

§ 145 Dnr 2018-000297 

Svar på medborgarförslag om Enkelriktning på 
parkeringen vid COOP 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad som här anförts, att anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

E tt förslag om förbjuden körriktning för fordonstrafik på Rödesunds torg har 
inkommit till Kommunfullmäktige. 

Karlsborgs kommun har tillsammans med fastighetsägarna vid Rödesunds torg 
påbörjat ett planarbete med målsättningen att möjliggöra nybyggnation av 
bostäder och affärslokaler vid Rödesunds torg. 

Arbetet omfattar även en översyn av trafikflöden, parkeringar och torgytor. 
Målsättningen är att uppnå ett bättre trafikflöde och ett område som upplevs 
säkert och trivsamt. I och med det påbörjade planarbetet och de åtgärder som 
där kommer att föreslås kommer nuvarande trafiksituation förändras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 136, 2020-12-02 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-11-23 

Arne Johansson, Medborgarförslag, 2018-08-20 
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Kommunstyrelsen 

§ 146 Dnr 2020-000208 

Svar på medborgarförslag om Studieresa till Ryssland 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med att låta högstadieelever åka till Auschwitz är i enlighet med Sveriges 
regerings och riksdags målsättning att låta sprida fakta och information samt 
skapa diskussion om medmänsklighet, demokrati och människors lika värde. 

Särskilt fokus ligger på Förintelsen och 1998 distribuerades en bok med titeln 
" ... om detta må ni berätta .. . " ut till Sveriges elever i ett antal om en och en 
halv miljon exemplar. 

Denna bok har sedan dess omarbetats, utökats och tryckts i flera nya upplagor 
och ingår som en stående del i skolornas undervisning. 

Denna boks syfte var vid utgivningen också att verka för korrekt information 
om Förintelsen och motverka all den felaktiga information som började 
strömma ut över Internet, främst publicerad av så kallade revisionister som med 
rena lögner försökte ändra historieskrivningen. 

Karlsborgs kommun har, som många andra av Sveriges kommuner, svarat på 
uppmaningen att låta ungdomar på plats och ställe och med egna ögon studera 
vad som kan hända när våra mänskliga värderingar kör i diket. 

Efter beslut i Riksdagen inrättades 2003 en ny myndighet, "Forum för levande 
historia", som arbetar för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med 
utgångspunkt i Förintelsen. 

Denna myndighet arbetar nära skolorna och kompletterar ovanstående. 

Förslag på sammanträdet 

Stefan Hallberg (SD): Bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

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

Reservation 

Stefan Hallberg reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 137, 2020-12-02 

Skolchef Harald Lundqvist, T jänsteskrivelse, 2020-11-19 

Bo Sunnefeldt, Medborgarförslag, 2020-06-22 
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Sammanträdcsdatum 

2020-12-16 

Kommunstyrelsen 

§ 147 Dnr 2020-000328 

Tidplan Budget 2022 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till Tidplan budget 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommuns budgetprocess som senarelades förra året på grund av 
osäkerhet kring pandemins utveckling föreslås nu flytta tillbaka med rambeslut i 
JUlli: 

Budgetberedning läggs nu i början av maj. Budgetberedningen består av ksau + 
en representant för de partier som inte har plats i ksau samt kommunchef och 
förvaltningschefer. 

Kommunfullmäktige i juni 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 decembermötet. 

Nämndernas budget- och verksamhetsplaner lämnas därefter in till 
ekonomienheten för att sammanfogas till en gemensam budget- och 
verksamhetsplan för hela kommunala verksamheten. 

Tidplan för budget 2022: 

Ar 2020-2021 

16 december T idplan budget 2022 beslutas (KS) 

Mars Riktlinjer/ direktiv av olika uppräknings faktorer 2022 (utskick av 
ekonomienheten till förvaltningarna) 

5 maj Budgetberedning 

26 maj KSAU, förslag till kommunfullmäktige: KF styrkort, ägardirektiv, 
ramar, skattesats, resultatmål, finansiering, investeringar, samt övergripande 
budget- och verksamhetsplan. 

21 juni Kommunfullmäktige beslut: KF styrkort, ägardirektiv, ramar, 
skattesats, resultatmål, finansiering, investeringar, samt övergripande budget
och verksamhetsplan. 
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Sarnmanträdcsclatu,n 
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Vecka 45-49 Nämnder/kommunstyrelsen genomför beredningsmöten inför 
kommande beslut om detaljbudget samt styrkort. 

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

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 138, 2020-12-02 

E konomichef Anders Johansson, Förslag, 2020-11-24 

Sida 
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Sammanträdcsdatum 

2020-12-16 

Kommunstyrelsen 

§ 148 Dnr 2020-000327 

Förändring i styrkortsredovisning 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnders styrkort mäts 
kvantitativt en gång per år och rapporteras i kommunens 
årsredovisning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att till delåret mäts nämndernas 
måluppfyllelse kvalitativt och uttrycks genom en berättande text där en 
uppskattning av måluppfyllelse görs. 

Sammanfattning av ärendet 

Idag har nämnderna styrkortsmätningar som i flera fall mäts genom den 
medborgarundersökning som görs i kommunen 1 gång vartannat år. D etta får 
till följd att vissa mål endast följs upp kvantitativt vartannat år. Från och med 
2021 kommer Karlsborg genomföra medborgarundersökningen varje år. 
Resultatet från medborgarundersökningen kommer under senhösten varje år 
varför en rapportering utifrån denna endast är möjlig till årsredovisningen. Till 
delårsrapporten har det därför i många fall varit tomt då målet inte mäts. 

Genom att göra en kvalitativ granskning av nämndens mål kan målet mätas till 
delåret och det formuleras och uttrycks i form av en berättande text. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 139, 2020-12-02 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, T jänsteskrivelse, 2020-11-24 
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Sammanträdcsdatum 
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Kommunstyrelsen 
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§ 149 Dnr 2020-000326 

Budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för budgetuppföljning, 
delårsrapport och årsredovisning år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande tidplan föreslås avseende nämnderna och Vabergskoncernens 
ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Sammanställning och rapportering görs enligt mallar som tagits fram av 
ekonomienheten och redovisas i Stratsys. 

I nämnder med underskott bör fokusering ske på 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 12/5 

Budgetuppföljning augusti * Senast den 16/ 9 

Delårsrapport Senast den 16/9 

Tertial 3 

Budgetuppföljning december* Senast den 5/2 
(preliminärt) 

Årsredovisning 2021 Senast den 5/2 

Utskick till KS 

13/5 

7/10 

7/10 

11 /2 

4/3 (preliminärt) 

*) = Utgör underlag till delårsrapport vilken fastställs av KF. 
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Sammanträdcsdatum 

2020-12-16 

Kommunstyrelsen 

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

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 140, 2020-12-02 

E konomichef Anders Johansson, Förslag, 2020-11-20 

Beslutet ska sändas till 

Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen 

Kommunlednings förvaltningens enheter 
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§ 150 Dnr 2020-000093 

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Budget och verksamhetsplan 
inklusive styrkort för kommunstyrelsen år 2021 -2023 (bil.13). 

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 2021-2023, och 
innefattar reviderade mål och ett antal nya styrtal som har tagits fram. 

Förslag på sammanträdet 

Stefan Hallberg (SD): Avslag till arbetsutskottets förslag. 

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 § 141, 2020-12-02 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-11-26 

Ekonomienheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

Sida 
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Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2020-12-16 

Dnr 2020-000278 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Folkhälsoplan 2021 (bil.14). 

Sammanfattning av ärendet 

Utgångspunkten i det lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionens Östra hälso- och sjukvårdsnämnd 
(HSNÖ). Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god 
och jämlik hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt 
bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå, integrerat i ordinarie 
verksamhet, där arbetet i första hand avser hälsofrämjande insatser. Modellen 
för samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund och ÖHSN ska stärka det 
lokala folkhälsoarbetet. 

Det lokala övergripande målet för folkhälsoarbetet i Karlsborg kommun är att 
kommunen ska vara socialt hållbar. Målet är en del av kommunfullmäktiges 
styrkort och ska brytas ned i nämndernas egna styrkort. E nligt avtalet ska 
kommunen ta fram en långsiktig och strategisk planering för det lokala 
folkhälsoarbetet. Program för social hållbarhet, 2019 - 2022 antogs i 
kommunfullmäktige oktober 2018. I programmet finns prioriterade utmaningar 
och åtgärder i arbetet för social hållbarhet som kommunen ska arbeta med de 
närmsta fyra åren. D et är ett vil<:tigt verktyg för att få tillstånd 
sektorsövergripande, långsiktigt och systematiskt folkhälsoarbete. Respektive 
nämnd och förvaltning ansvarar för uppsatta mål, planerade aktiviteter och 
uppföljning. 

Enligt avtal ska folkhälsorådet, senast den 31 oktober varje år, fastställa en plan 
för nästkommande års prioriterade områden med budget och redovisa detta till 
kommunen respektive Östra hälso-och sjukvårdsnämnden. Under år 2021 
kommer processen kring arbetsmodellen för Program för social hållbarhet 
fortsätta genom foll<:hälsorådets beredningsgrupp och folkhälsorådets 
ledamöter. Folkhälsorådet, genom folkhälsostrategen, stödjer berörda 
verksamhetschefer med processer för prioriterat utvecklingsarbete utifrån 
åtgärder i Program för social hållbarhet. Fokusområde är redovisade i 
Folkhälsoplan 2021. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 142, 2020-12-02 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Beslutsunderlag 

Sida 
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Sammanträdcsdatum 

2020-12-16 

Kommunstyrelsen 

§ 152 Dnr 2020-000184 

Revidering av Regler för rökfri arbetstid 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revideringen av Regler för rökfri 
arbetstid (bil.15). 

Sammanfattning av ärendet 

Reglerna har reviderats med hänsyn till nya former av nikotinkonsumtion 
genom exempelvis e-cigaretter som inte heller är tillåtet att användas under 
arbetstid. 

Tydligare hänvisning till lagtext är tillämpad samt förtydligande kring vad som 
gäller i brukares bostad och arbetsgivarens skyldigheter kring att upprätthålla 
arbetsmiljökrav. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 143, 2020-12-02 

HR-chef Sara Hedberg, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunledningsförvaltningens enheter 
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2020-12-16 

Kommunstyrelsen 

§ 153 Dnr 2020-000313 

Äskande ur arbetsmiljöpott för inköp av balansplattor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunchefens äskande att ur 
arbetsmiljöpotten frigöra 9 tkr för inköp av sex stycken balansplattor. 

Sammanfattning av ärendet 

En balansplatta/ståbräda används på kontor där medarbetare ges möjlighet att 
varva stående och sittande ställning. E n balansplatta förbättrar balans och ger 
starkare fotleder, knän, vader och lår. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 144, 2020-12-02 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-11-09 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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2020-12-16 

Dnr 2020-000320 

Äskande för inköp av elevdatorer 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
äskande att ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2020 frigöra 468 tkr 
till elevdatorer. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande Karlsborg kommuns beslut om 1 - 1datorer för elever i åk 6 - åk 9 
medför detta att på årlig basis inköpa det antal datorer som överensstämmer 
med förväntat antal elever i kommande åk 6. E tt mindre antal datorer behöver 
även inköpas som en reserv att tas i anspråk till inflyttade elever eller som 
utbytesdatorer i samband med reparation eller haveri. 

75 elevdatorer avsedda som 1 -1 datorer till elever i åk 6 läsåret 2021/2022 
samt 10 reservdatorer. Kostnaden, inklusive väska, uppgår till 5 500 kr per 
dator. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2020 äska 468 000 kr till elevdatorer. 

Notering 

Kjell Sjölund (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 145, 2020-12-02 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-09-28 

Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2020-11 -17 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 

Sida 
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Sam1nanträdcsda1,1nl 

2020-12-16 

Kommunstyrelsen 

§ 155 Dnr 2020-000250 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer reviderad delegationsordning i enlighet 

med upprättat förslag, att gälla från 2021 -01-01 (bil.16). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tidigare fastställd delegationsordning 
samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras på grund av: 

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

• Kommunstyrelsen har fattat beslut om att arkivarierna ska ha rätt att 
göra redaktionella ändringar i kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 146, 2020-12-02 

Samhälls byggnadsförvaltningen, Beslutsunderlag 

Kansliet, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
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§ 156 Dnr 2020-000321 

Inköp av surfplattor till förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att 75 surfplattor köps in till förtroendevalda 
i Karlsborgs kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att 350 tkr anslås från kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för år 2020 för detta inköp. 

Sammanfattning av ärendet 

Övergången till Skövde när det gäller IT-miljö har visat sig få konsekvenser för 
den utrustning som Karlsborg idag använder. När det gäller förtroendevaldas 
IT-utrustning handlar det framförallt om surfplattor där varje ledamot och 
ersättare har en sådan för sina uppdrag. 
I flera fall är dessa I-pads av äldre modell och kommer inom kort behöva 
uppdateras till nya modeller. I samband med migreringen visar det sig att 
ominstallationen är mer tidskrävande än vad som planerats från början. Att 
göra installationen på nya läsplattor innebär att tills den är gjord kan de 
förtroendevalda använda sina befintliga I-pads. 
De I-pads som används idag och som håller en god standard återgår till 
respektive förvaltning som bekostat inköpen och kan fortsättningsvis användas 
i verksamheterna. 

Förslag på sammanträdet 

Inger Larsson (L): Bifall till arbetsutskottet förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 14 7, 2020-12-02 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-11-19 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

IT-Skövde och Karlsborg 
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Kommunstyrelsen 

§ 157 Dnr 2020-000325 

Representanter i Rådet för funktionshinderfrågor 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande föreslagna representanter: 

• Psoriasisförbundet Skaraborg - Yvonne Thim, ordinarie, Margareta 
Halmgren, ersättare. 

• Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Tibro Karlsborg - Berith 
Rånge-Hägg, ordinarie. 

• Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, Skaraborg- Mona 
Andersson, ordinarie, Maria Andersson, ersättare. 

• Hörselskadades riksförbund, Hjo Karlsborg - Barbro Widerström, 
ordinarie, Stig Kylen, ersättare. 

• Neuroförbundet Skövde, Rolf Lodin, ordinarie. 

• Reumatikerförbundet Hjo Karlsborg - Anders Englund, ordinarie, 
Monica Nilsson, ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 
I rådet för funktionshinderfrågors reglemente är skrivningen" 
Organisationerna som ingår i rådet skall inför varje nytt verksamhetsår lämna 
förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen 
fastställer antalet ledamöter och ersättare från de organisationer som skall ingå i 
rådet. En ordinarie ledamot samt en ersättare från dessa organisationer skall 
ingå i rådet." 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 148, 2020-12-02 

Ordförande for Rådet för funktionshinderfrågor Ingvar Kärsmyr, 
Ordförandeskrivelse, 2020-11-23 

Beslutet ska skickas till 

Aktuella förbund 

Ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor 
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Dnr 2020-000329 

Engångsbelopp löneöversyn 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna HR-chefens förslag till utbetalning av 
engångsbelopp år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Oaktat av vad som framgår i SKR s information ska utbetalning av 
engångsbeloppet på 5 500 kr till medarbetare som avslutat sin anställning i 
Karlsborg ske, utan att medarbetaren behöver ansöka om utbetalningen. 

Grunden för beslutet är att den administrativa hanteringen av eventuella 
ansökningar, ställt mot en automatisk utbetalning, inte kan motiveras 
kostnadsmässigt. 

De som omfattas av rätten till engångsbeloppet på 5 500 kr är inte bara 
medlemmar i Kommunal utan även oorganiserade inom avtalsområdet. 
Medlemmar i andra förbund, men som arbetar inom det som normalt anses 
vara kommunals avtalsområde, följer dock sina respektive löneavtal och 
omfattas alltså inte. 

Engångsbeloppet gäller enbart för månadsavlönade. Timavlönade lönesätts i 
särskild ordning, enligt lokala rutiner hos varje enskild arbetsgivare, vid sidan av 
löneöversynen och löneavtalet. Därför ingår inte timavlönade medarbetare i den 
centrala uppgörelsen om engångsbeloppet. 

Engångsbeloppet inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp 
som förutsätts i semesterlagen. Beloppet är dock pensionsgrundande enligt 
gällande pensionsavtal. Engångsbeloppet ska betalas ut i december 2020. 

Besluts underlag 

HR-chef Sara Hedberg, Tjänsteskrivelse, 2020-12-03 

Beslutet ska skickas till 

HR-chef Sara Hedberg 

Ekonomienheten 
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Delegations beslut 
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Aktuellt delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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§ 160 

Meddelanden 
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Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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Kommunstyrelsen 

§ 161 

Information 
Skolchef Harald Lundqvist, samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, 
fastighethetschef Mikael Arthursson och Maria Niklasson från ABAKO 
arkitektkontor redovisar utredningsuppdraget om Carl Johanskolan. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och Per Sjöstrand från Jönköpings 
Fiskeribiologi AB redovisar utredningsuppdraget om Fiskväg Forsvik. 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson och ekonomichef Anders Johansson 
informerar om förändringar av styrkorten. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om: 

• Budget 2021 

• Befolkningstalet för Karlsborgs kommun 

• Investeringsinformation 

• Ny skatteprognos 
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Kommunstyrelsen 

§ 162 

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


