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§ 102   

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen.  
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§ 103 Dnr 2019-000164  

Svar på medborgarförslag om fartdämpande åtgärder 
genom Karlsborg 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag om fartdämpande åtgärder genom Karlsborg har inkommit till 
kommunfullmäktige. 

Väghållare för väg 49 genom Karlsborg är Trafikverket som ansvarar för 
eventuella fartdämpande åtgärder på vägen. Trafikverket slutförde år 2017 en 
åtgärdsvalsstudie ”Karlsborg väg 49 tätort”. I studien har behovet av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder inventerats. Detta har lett fram till ett antal 
åtgärder som Trafikverket planerar att utföra. Samtliga åtgärder ska vara utförda 
senast år 2020. 

Karlsborgs har fortlöpande kontakter och möten med Trafikverket gällande 
driftsfrågor och trafiksäkerhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 124, 2019-08-27 

Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-07-30 

Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie 

Joacim och Ulrika Bood, Medborgarförslag, 2019-04-14 
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§ 104 Dnr 2019-000238  

Svar på motion om Miljözon i Havsmon 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

I Sverige finns idag miljözoner inrättade i 7 större städer där det främsta skälet 
är att luftkvaliteten i staden är för dålig och överskrider, eller riskerar att 
överskrida, gällande miljökvalitetsnormer för luft. Detta innebär att tunga 
fordon, lastbilar och bussar har begränsat tillträde beroende på ålder och 
utrustning. 

Från och med 2020 finns möjligheter för kommuner att införa miljözoner i tre 
klasser: 

 Miljözon 1 – Tunga fordon 

 Miljözon 2 – Lätta bussar och lastbilar och personbilar där kravet ställs 
på att dessa ska uppfylla Euro 5 eller 6 

 Miljözon 3 – Endast el, gas och bränslecelldrivna bilar får framföras. 

De miljözoner som idag finns inrättade har en bakgrund i tätbebyggda områden 
med höga utsläpp. 

Det område som motionen avser är Havsmon som vare sig är ett tätbebyggt 
område eller ett område med dålig luftkvalitet. De vägar som trafikerar 
Havsmon är nationella eller enskilda, Karlsborgs kommun är inte väghållare i 
området. 

I området idag bedrivs såväl jord- som skogsbruk med tunga fordon.  

Vid ett eventuellt inrättande av en miljözon finns ingen möjlighet för olika 
kommuner att ha olika regler. En kommun kan besluta om en miljözon ska 
införas och i så fall inom vilket geografiskt område, utom att det nationella 
vägnätet inte får inkluderas i miljözonen, vilka fordon som ska omfattas och 
hur det regleras i den nationella lagstiftningen. Kommunen kan inte heller ge 
dispenser från regelverket. 

Inför ett eventuellt införande av miljözon rekommenderar Transportstyrelsen 
kommunerna att överväga och utreda där följande bör ingå: 

 Storleken av luftkvalitetsproblemet,  

 Nyttan med en miljözon  
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 Utsatta grupper  

 Påverkan för boende, trafikanter och näringsliv 

 Regelövervakning 

Motivering för en eventuell notifiering av de lokala trafikföreskrifterna om 
miljözoner till EU-kommissionen via Kommerskollegiet 

Därtill följer rekommendationer från EU-kommissionen. 

Förslag på sammanträdet  

Torbjörn Colling (M) och Inger Larsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 125, 2019-08-27 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2019-07-16 

Stefan Hallberg, Motion 
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§ 105 Dnr 2019-000136  

Svar på motion Rekrytering sjuksköterskor 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Vårdföretaget Attendo har sedan 2016 anställt sjuksköterskor från Filipinerna. I 
juni år 2018 hade de anställt 240 sjuksköterskor. Samtliga har en fyraårig 
utbildning bakom sig och har även hunnit jobba några år. Innan de kommer till 
Sverige får alla gå en svenskautbildning i ett år och väl i Sverige fortsätter 
utbildningen. I väntan på sin svenska legitimation får de arbeta som trainee och 
undersköterskor. Satsningen har enligt Attendo varit kostsam men ändå varit 
lyckosam då företaget har få sökanden till sina tjänster. 

I dagsläget har Karlsborgs kommuns socialförvaltning cirka 20 sjuksköterskor 
anställda. 

Personalomsättningen har de senaste åren varit relativt låg. De fasta tjänster 
som utannonseras får relativt många sökanden och rekrytera till 
tillsvidareanställning har inte varit något större problem. Kommunen har också 
ett eget bemanningsteam som täcker det mesta av vakanser under året. De 
problem som förvaltningen upplever är rekrytering av semestervikarier. 
Eftersom det inte råder något överflöd av sjuksköterskor i landet har de flesta 
som utbildat sig till yrket ett arbete och finns inte tillgängliga för 
semestervikariat. Att rekrytera sjuksköterskor från utlandet skulle inte lösa detta 
problem då budget inte finns för att anställa någon under hela året. 

Attendo är ett stort vårdföretag med ca 24 000 anställda på ca 500 enheter i 
Norden. 

De resurser som finns på företaget kring rekrytering, utbildning och anställning 
av utländska sjuksköterskor finns inte i Karlsborgs kommun och behovet är 
inte alls så omfattande som hos Attendo. Att applicera Attendos 
rekryteringsprocess i Karlsborg framstår inte som genomförbart.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 126, 2019-08-27 

Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2019-07-19 

Stefan Hallberg, Motion 
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§ 106 Dnr 2019-000199  

Svar på motion föreläsning i gruvfrågor 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraternas önskan om att kommunen bör bjuda in en journalist att 
informera om en eventuell gruvetablering vid Unden bör 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 § 127, 2019-08-27 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2019-07-23 

Stefan Hallberg, Motion 
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§ 107 Dnr 2019-000198  

Svar på motion om språkkrav 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna hänvisar till obligatoriskt språktest med språkkrav enligt 
Socialstyrelsen. Dessa språkkrav infördes i svensk lagstiftning den 15 april 2016 
genom en ändring i Patientsäkerhetsförordningen. Socialstyrelsen tog fram 
föreskrifter som närmare reglerar språkkraven och trädde i kraft 15 juli 2016. I 
föreskrifterna ges olika exempel på hur språkkunskaperna kan styrkas. Det 
krävs inte att medarbetaren ska ha genomgått särskilda prov eller utbildning.  

För att söka svensk legitimation kan tex ett intyg från en vårdgivare visa att 
personen har språkkunskaper på en nödvändig nivå. 

Språkkravet gäller för de personer som vill få ut en legitimation för att utöva ett 
yrke i hälso- och sjukvården och alltså inte vid anställning. Det innebär för 
kommunens del att när sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter vill 
ansöka (hos Socialstyrelsen) om svensk legitimation, kan bör de kunna styrka 
sina språkkunskaper. 

Vid anställning av personal inom vård och omsorg, ställs krav på kompetens 
och personlig lämplighet. Det är sakligt motiverat att ställa krav på att kunna 
behärska språket tillräckligt för att kunna kommunicera med vårdtagare, 
anhöriga och kollegor på ett lämpligt sätt. En individuell bedömning görs i 
samtliga fall. Något behov av språktester anser förvaltningen inte finns.  

De personer som inte anses kunna förstå och prata tillräckligt bra svenska, 
uppmanas att lära sig bättre svenska och därefter återkomma med sin ansökan. 

Socialförvaltningen arbetar också aktivt i samverkansforumet Vård- och 
omsorgscollege. Detta är ett forum där arbetsgivare och utbildningssamordnare 
arbetar för att utbildningarna ska möta de krav som arbetsgivare (kommun, 
privat och landsting) ställer på sina medarbetare. En del i detta är att se till att 
tillräckliga språkkurser finns på gymnasienivå. 

Under hösten planerar socialförvaltningen att utbilda språkombud. Ett 
språkombud är en redan anställd person som verkar som handledare för 
nyanställda och där handledningen inriktas på utmaningar kopplade till språk 
och kultur.  
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Förslag på sammanträdet 

Anna Bruzell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 128, 2019-08-27 

Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelse, 2019-07-15 

Diana Goldhammer, Motion 
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§ 108 Dnr 2019-000261  

Svar på motion om Samordnad varudistribution för 
minskad miljöpåverkan 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Sammanfattning av ärendet 

Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförts 
från de enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlad 
transportör/leverantör. Varuleverantörerna lämnar godset på en gemensam 
terminal där varorna rangeras och samlastas för distribution med ett fordon, 
vilket ökar fyllnadsgrad och därmed effektiviserar transporterna. 

Motionären hänvisar till tre kommuner på Österlen, Ystad, Simrishamn och 
Tomelilla som i samverkan har infört samordnad varudistribution. De tre 
kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd på ca. 63 000, vilket ska 
jämföras med Karlsborg, Hjo och Tibro som tillsammans en befolkningsmängd 
på ca. 22 000. För att uppnå en bra effekt och en kostnadseffektiv 
samdistribution bör varuvolymen ej vara för låg och antalet leveransställen vara 
för få. Kostnaderna för uppbyggnaden och drift för en samlastningscentral 
avseende investeringar, personalkostnader samt transporter från centralen ut till 
leveransställena skulle bli för höga och vara ej motiverade ställt mot den 
miljönytta detta skulle bidra till. Detta talar för att en samordning i så fall bör 
omfatta fler kommuner än Karlsborg, Hjo och Tibro. 

Genom att ställa högra krav i upphandlingarna på hur transporterna utförs till 
exempel på typ av fordon och bränsle, kan påverkan på miljön minskas. I det 
inköpssamarbete med Skövde kommun som Karlsborg, Hjo och Tibro ingår i 
har man upphandlat lokala grossister av till exempel frukt och grönt vilket har 
underlättat för lokala producenter. Denna modell med att bryta isär 
upphandlingarna i flera delar är en annan väg för att lokala producenter ska ges 
bättre förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 129, 2019-08-27 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-08-21 

Robin Lind, Motion 
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§ 109 Dnr 2019-000197  

Svar på motion om Åtgärder mot felparkering 

Kommunstyrelsens förslag 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansvaret för sandupptagningen i Karlsborgs tätort är delat på två parter. 
Trafikverket ansvarar som väghållare för väg 49 (Södra vägen, Storgatan och 
Norra vägen), Kungsgatan, Kärleksstigen, Strandvägen och Flottiljvägen. För 
övriga gator i tätorten ansvarar Karlsborgs kommun.  

För att parkeringsövervakning ska kunna utföras krävs ett beslut om detta i 
byggnadsnämnden (tillika trafiknämnd) samt att personal utbildas och 
förordnas av nämnden. Ett alternativ är att göra som Tibro- och Hjo kommun, 
de köper in tjänsten av Skövde kommun. 

Förvaltningen har under året påbörjat en genomgång av gällande lokala 
trafikföreskrifter och skyltning för att säkerställa att dessa är korrekta, vilket är 
en förutsättning för att parkeringsövervakning ska kunna utföras. 

Frågan om parkeringsövervakning kommer att lyftas till byggnadsnämnden 
under hösten. Om beslut om detta fattas ges förvaltningen möjlighet att om så 
bedöms effektivt använda det verktyg som motionären yrkar på.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 130, 2019-08-27 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-07-31 

Hans Jansson, Motion 
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§ 110 Dnr 2019-000290  

Revidering av Hälso- och friskvårdspolicy för 
Karlsborgs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till reviderad Hälso- och 
friskvårdspolicy för Karlsborgs kommun och nuvarande policy upphör 
samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalenheten har reviderat nuvarande Hälso- och friskvårdspolicy som 
antogs av kommunfullmäktige 2018-02-26.  

Personalenheten har i dialog med kommunens friskvårdsombud beslutat att 
byta namn från friskvårdsombud till hälsoinspiratörer med anledning av:  

 Tydliggöra uppdraget gentemot kollegor. Hälsoinspiratörerna är inte i 
första hand ombud för att föra funderingar kring friskvård vidare till 
personalenheten utan deras främsta uppdrag är att inspirera till en god 
hälsa i arbetsgruppen. 

 Bredda uppdraget. Många sammankopplar friskvård med motion. 
Begreppet Hälsoinspiratör upplevs bredda uppdraget och beröra såväl 
motion som kost, sömn, bemötandefrågor och välmående generellt.  

 En nystart behövs och personalenheten tror att namnbytet kan utgöra 
en del av det. Vid omvärldsbevakning av övriga kommuner i vår närhet 
byter allt fler till begreppet hälsoinspiratör.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 131, 2019-08-27 

Personalkonsult Sara Hedberg, Tjänsteskrivelse, 2019-08-12 

Personalenheten, Hälso- och friskvårdspolicy 
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§ 111 Dnr 2019-000241  

Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till reviderad taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område för Miljösamverkan Östra Skaraborg, att gälla från 
2020-01-01. Tidigare taxa, antagen år 2018, upphör att gälla 2019-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

De taxor som nu gäller för tillsyn enligt strålskyddslagen beslutades av 
kommunfullmäktige i miljösamverkans medlemskommuner under år 2018. 

Miljönämnden Östra Skaraborg föreslog den 10 april år 2019 (MIN § 17) 
direktionen att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att 
anta den reviderade taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen. 

Syftet med att ändra i taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område är att 
anpassa taxan till ändringar i lagstiftningen. Nämndens tillsynsansvar för radon i 
bostäder eller lokaler har flyttats från miljöbalken till strålskyddslagstiftningen. 

Denna ändring innebär varken en höjning eller sänkning av avgiftsnivåerna.  

Beslutet tas med stöd av 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 133, 2019-08-27 

Miljösamverkan Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 
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§ 112 Dnr 2019-000211  

Ny avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny gemensam 
avfallstaxa att träda i kraft 2020-01-01. 

2. Kommunfullmäktiges beslut under punkt 1 gäller under förutsättning 
att samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat 
förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december år 2013 har 
beslut om avfallstaxor flyttats från kommunalförbund till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. 

För att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av 
gemensamma kostnader inom Avfallshantering Östra Skaraborg behövs därför 
likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. 

Under Avfallshantering Östra Skaraborgs 10 första verksamhetsår skapades 
genom samordningsvinster ett eget kapital som år 2010 uppgick till 50 mnkr. 
Direktionen beslutade att använda merparten av det egna kapitalet till att 
finansiera utbyggnaden av matavfallssortering. 

Beslutet innebär att den högre kostnadsnivå som en etablerad och utbyggd 
insamling av matavfall innebär ska täckas genom årliga avgiftshöjningar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 134, 2019-08-27 

Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 
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§ 113 Dnr 2019-000244  

Revidering av Förbundsordning 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderad förbundsordning 
för Samordningsförbundet Östra Skaraborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg tog 2019-03-05 beslut att 
föreslå ändring av förbundsordningen.  Enligt förbundsordningen ska ändringar 
i förbundsordningen fastställas av förbundets medlemmar och i det nya 
förslaget tydliggörs det i § 21. Den ursprungliga anledningen till förslaget på 
ändring är att i nuvarande förbundsordning har Regionarkivet ansvaret för 
arkivering men enligt regelverket ska en kommun ha det ansvaret.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 135, 2019-08-27 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 
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§ 114 Dnr 2019-000288  

Karlsborgs fästning 200 år 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bidra med 200 000 kr till firandet av 
Karlsborgs fästning 200 år. Medel tas ur kommunfullmäktiges förfogandeanslag 
för år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs Fästning är anledningen till att orten Karlsborg finns i den 
utformningen den är idag.  

Karlsborgs Turism AB, Karlsborgs kommun, Statens Fastighetsverk och 
Försvarsmakten (K3) har sedan år 2016 planerat för att tillsammans fira 
Karlsborgs Fästning 200 år – Hela Karlsborg firar. 

Karlsborgs Turism AB har åtagit sig att samordna planeringen av firandet och 
jubileumsaktiviteterna.  

Jubileets omkostnaders finansieras via sökta bidrag, egna arbetsinsatser samt att 
Karlsborgs kommun, Statens fastighetsverk och K3 vardera avsätter ett 
ekonomiskt bidrag. 

Vid ett samrådsmöte i september år 2018 presenterades ett förslag om att varje 
organisation skulle ställa upp med 200 000 kr. 

Statens Fastighetsverk har meddelat att de ställer upp med 200 000 kr. 

K3 ställer upp med motsvarande belopp i form av extra arbetsinsatser och 
samtliga ekonomiska evenemangskostnader vid genomförandet av Antikrundan 
på fästningen. 

Karlsborgs kommun har godkänt att 200 000 kr kommer att avsättas för 
firandet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 136, 2019-08-27 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse 

VD Karlsborgs Turism AB Jarl Karlsson, Tjänsteskrivelse 
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§ 115 Dnr 2019-000113  

Nytt arkivreglemente för Miljösamverkan Östra 
Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ett nytt arkivreglemente för 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, att gälla från 2020-01-01 och ersätta det nu 
gällande reglementet.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljösamverkan östra Skaraborgs nuvarande arkivreglemente beslutades av 
kommunalförbundets direktion år 2010 och började gälla den 1 januari år 2011. 

Enligt 16 § arkivlagen får kommunfullmäktige besluta om föreskrifter om 
arkivvården. Därför behöver kommunalförbundets samtliga 
medlemskommuners fullmäktige besluta om arkivreglementet. 

Arkivarier i medlemskommunerna har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till reglemente. 

Den 4 juni år 2019 föreslog Miljönämnden Östra Skaraborg (MN § 29) 
direktionen för kommunalförbundet att föreslå kommunfullmäktige i 
förbundets medlemskommuner att anta ett nytt arkivreglemente för 
kommunalförbundet. 

Huvudsyftet med att besluta om ett nytt arkivreglemente är att beslutet fattas av 
rätt instans, medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

I och med att reglementet behandlas är det lämpligt att se över innehållet så att 
det är relevant och begripligt. Det nya reglementet innehåller färre citat från 
arkivlagen och färre praktiska detaljer än det tidigare. Frågor om vem inom 
kommunalförbundet som ska vara arkivansvarig eller arkivredogörare kan 
regleras på annat sätt. Reglementet behöver inte heller beskriva vilka faror en 
arkivlokal ska skydda handlingar från.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 137, 2019-08-27 

Miljösamverkan Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 
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§ 116 Dnr 2019-000292  

Skattesats för år 2020 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 2020 till 21,32 %. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen lämnar förslag till skattesats år 2020 för Karlsborgs 
kommun. Förslaget är att skattesatsen ska vara oförändrad, 21,32 öre per 
skattekrona, det vill säga 21,32% av den beskattningsbara inkomsten. 

Förslag på sammanträdet 

Torbjörn Colling (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Notering 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i förslaget till beslut.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2019-09-04 
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§ 117 Dnr 2019-000037  

Budget år 2020 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till budget- 
och verksamhetsplan inklusive budgetramar och fullmäktiges styrkort 
för år 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under åren 2020 – 
2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under åren 
2020 – 2022, med totalt 150 mnkr (150 000 000 kr). 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har 
rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 
20 mnkr (20 000 000 kr) som förfaller till betalning under 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Ramarna har räknats upp med lönekostnader 2,6% ¬+ 1,0% enligt 
rekommendation från SKL gällande ökade arbetsgivaravgifter. 

Därutöver har effektiviseringskrav lagts på kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden genom att ramutrymmet 
för dessa nämnder efter den generella uppräkningen minskats för 
kommunstyrelsen med 1%, kultur- och fritidsnämnden 0,5% och barn- och 
utbildningsnämnden 1%. Socialnämnden har inte tilldelats motsvarande 
effektiviseringskrav då de redan vid årets start går in med effektiviseringar som 
är beslutade av socialnämnden sedan tidigare. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-27 fastställdes 
utgångspunkter inför fördelning av budgetramar år 2020. 

Förslaget till budgetramar för år 2020 är baserat på SKL:s skatteprognos 2019-
08-22.  

Beslut om investeringsbudgen åren 2020-2022 beslutas i en egen punkt. 

Budgetramarna för år 2020 bygger på oförändrad skattesats. Skattesatsen 
beslutas i en egen punkt.  

Befolkningen är beräknad till 6 970 personer vilket följer den 
befolkningsprognos som Västra Götalandsregionen har presenterat + 18 
personer.   

En särskild arbetsmiljöpott om 400 tkr läggs till som ett eget förfogandeanslag 
på kommunstyrelsen. Ur denna pott kan förvaltningarna söka medel till 
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arbetsmiljöinsatser, som sedan beslutas och delas ut av kommunstyrelsen. De 
arbetsmiljöinsatser som föreslås vara förvaltnings- och avdelningsöverskridande 
kommer att prioriteras i första hand. 

Budgeterat resultat är 4 100 tkr, vilket motsvarar en procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Därutöver läggs 3125 tkr som ej riktade 
förfogandeanslag till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Av dessa 
skulle 2 050 tkr motsvara ytterligare 0,5% i resultat om de inte kommer till 
användning och bör därmed handhas med yttersta restriktivitet. Två riktade 
förfogandeanslag avsätts också i budget: ett predestinerat förfogandeanslag till 
kommunstyrelsen för arbetsmiljöförbättringar i verksamheterna på 400 tkr samt 
ett förfogande anslag till barn- och utbildningsnämnden på 550 tkr för 
yrkesvux. 

Total ram för år 2020 är 399 575 tkr och i den summan inkluderas alla kända 
generella statsbidrag, även de avseende nyanlända. 

Perspektiv och kommunfullmäktiges mål i kommunens styrkort föreslås vara 
oförändrat jämfört med år 2019 förutom resultatmålet som ändras från 2% till 
1% under år 2020. 

Förslaget till budgetramar för år 2020 innebär att nämnderna får en uppräkning 
av driftbudgeten med 10 414 tkr efter att effektiviseringar är gjorda, vilket med 
tanke på det försvagade konjunkturläget i Sverige ändå får anses vara en god 
uppräkning. Därutöver ett totalt förfogandeanslag på 4 075 tkr. Det innebär att 
1 134 tkr återstår att fördela ut till verksamheterna och detta föreslås läggas på 
socialnämnden med 750 tkr som avser utbildning personal i nytt 
verksamhetsstöd samt 384 tkr till kommunstyrelsen för ökade kostnader inom 
färdtjänst och nytt fördyrat avtal för revisionen. Detta gör att totala 
uppräkningen för nämnderna blir 11 548 tkr vilket motsvarar 3,04%.  

Det är viktigt att nämnderna fortsätter att anpassa sin verksamhet efter den 
ekonomiska situationen och de förutsättningar som gäller i budget. 

Kommunen står inför ett år med mer åtstramningar och behöver hitta och 
utveckla effektivare sätt att arbeta på och samarbeta för att klara framtidens 
utmaningar. Men tillsammans med samverkan mellan förvaltningarna kommer 
kommunen att klara detta. 

Förslag på sammanträdet 

Ingers Larsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att i 
punkten 2 har kommunstyrelsens rätt att nyupplåna totalt 150 mnkr. 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna: Bifall till Inger 
Larssons förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Inger Larssons förslag och 
finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Inger Larssons förslag. 

Notering 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Tjänsteskrivelse, 2019-09-
03 

Alliansen, Rambudget 2020 och Riktlinjer Budget 2020 

Ekonomienheten, Budget och verksamhetsplan 2020 
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§ 118 Dnr 2019-000293  

Investeringsbudget för år 2020 och plan för år 2021-
2022 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsutrymmet för perioden 
2020–2022 är 64 500 tkr fördelat per år enligt bilaga, exklusive 
nybyggnation av skola. Totalt med nybyggnation maximalt 194 500 tkr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att prioritering av investeringar mellan de 
olika ska ske inom och mellan nämnderna så att investeringsnivån enligt 
punkt 1 hålls. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomichefen ges i uppdrag att ha 
det övergripande ansvaret för prioriteringar enligt punkt 2. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att tillkommande pott i 
investeringsbudgeten ges ekonomichefen delegation att beslut om, 
maximalt 685 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Investeringsbudgeten avser år 2020 med plan för åren 2021–2022. Nämnderna 
har inkommit med förslag på investeringar för hela perioden.  

Föreslagna investeringar ska bidra till att kommunens tillgångsvärde bibehålls 
eller utökas samt verka för att kommunfullmäktiges långsiktiga mål uppfylls. 

Totalt för hela perioden 2020–2022 uppgår investeringsvolymen 194,5 mnkr, 
exklusive nybyggnation av skola 64,5 mnkr. 

Ekonomichefen föreslås få delegation att besluta om eventuella tillkommande 
investeringsbehov. Delegationen gäller för investeringar upp till max 685 tkr. 

Förslag på sammanträdet 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Notering 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelser, 2019-09-04 
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§ 119 Dnr 2019-000251  

Program Skaraborgs turistslingor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till samrådshandlingar och 
uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att sända ut programmet på samråd.      

Sammanfattning av ärendet 

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i 
Skaraborg tagit fram en strukturbild. Ett av de områden som strukturbilden 
identifierade som viktiga att arbeta vidare med var gemensam fysisk planering. 
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 18 maj år 2018 om 
§38, Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering 
för Skaraborgs kommuner, vilket detta program är ett första steg i.  

Programmet görs inte enligt PBL-hantering men samråd med allmänheten 
kommer att ske för att säkerställa en demokratisk process. Inkomna synpunkter 
kommer efter samrådet att behandlas och en antagandehandling färdigställas.  

Karlsborgs kommun ska se till att samrådshandlingarna finns tillgängliga för 
allmänheten från den 30 september år 2019. Skaraborgs kommunalförbund 
ansvarar för utskick till myndigheter, region och grannkommuner    

Förslag på sammanträdet 

Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 138, 2019-08-27      

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2019-02-28 

Samhällsbyggandsförvaltningen och Skaraborgs kommunalförbund, Samråd    

Beslutet ska sändas till 

Samhällsbyggandsförvaltningen  
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§ 120 Dnr 2019-000291  

Förslag till tidplan för sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar för år 2020 enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 
år 2020 enligt upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) har upprättat ett förslag 
till sammanträdesdagar för år 2020 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott.  

I förslaget har hänsyn tagits till regionstyrelsen, regionfullmäktige och SKL. 
Därav införs onsdagar som mötesdag i stället för som nu tisdagar för år 2020. 

 

Kommunstyrelsen 
 

Datum Tid Notering 

Onsdag 5/2 09:00 Inför KF 25/2 

Onsdag 11/3 09:00 Inför KF 23/3 

Onsdag 15/4 09:00 Avstämning 

Onsdag 13/5 09:00 Inför KF 25/5 

Tisdag 16/6 09:00 Inför KF 29/6 

    

Onsdag 9/9 09:00 Inför KF 28/9 

Onsdag 7/10 09:00 Inför KF 26/10 

Onsdag 11/11 09:00 Inför KF 23/11 

Onsdag 16/12 09:00 Avstämning 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 139, 2019-08-27      

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Förslag, 2019-08-14 
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§ 121   

Delegationsbeslut 

Inga delegationsbeslut finns att delge ledamöterna.      
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§ 122   

Meddelanden 

Inga meddelanden finns att delge ledamöterna.      
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§ 123   

Information 

Verksamhetskoordinator Mikael Risvik och rektor Kenth Larsson informerar 
om Funktionsprogram nya Strandskolan. 

 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om Skaraborgs 
Turistslingor. 

 

Personalchef Inga-Lill Lundgren informerar om Slutrapport Lönekartläggning. 

 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Budgetförutsättningar år 2020. 

 

Nya skolchefen Harald Lundkvist presenterar sig.      
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