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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 

§ 23 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Kommunstyrelsen 

§ 24 Dnr 2019-000384 

Svar på motion - Komplettering av Social 
Hållbarhets plan 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

I den motion från Sverigedemokraterna som inkom till kommunfullmäktige 
2019-11 -25 förslås att nuvarande upphandlingsrutin ska kompletteras med en 
del som avser social hållbarhet enligt den modell som genomförts i region 
Dalarna. 

Syftet med en sådan del är att kravställa företagare i en upphandling. För att 
erhålla ett avtal ska motprestationen handla om att garantera praktik eller 
anställning av långtidsarbetslösa. 

Karls borg är en liten ort och en upphandlingsrutin enligt modell Dalarna skulle 
göra det svårare för mindre lokala företag i Karls borg att finnas med i ett 
upphandlingsförfarande då de många gånger är fåmansföretag och har svårt att 
handleda/ anställa. 

Sysselsättning för långtidsarbetslösa i Karlsborg är en viktig fråga och därför 
kommer kommunchefen ge näringslivsutvecklare och arbetsmarknadschef ett 
uppdrag att se över möjliga samarbetsformer mellan företag och AME. 

Förslag på sammanträdet 

Stefan Hallberg (SD): Bifall till motionen. 

Besluts gång 

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

Notering 

Stefan Hallberg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-01 -16 

Stefan Hallberg, Motion, 2019-11 -25 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr 2019-000361 

Svar på motion om robotkatter för dementa 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samverkan med socialnämnden genomföra motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Diana Goldhammer (SD) lämnade 2019-10-28 in en motion till 
kommunfullmäktige om robotkatter för dementa. 

Motionen lämnades av kommunstyrelsen till socialchef Sandra Peters för 
utredning. 

Socialförvaltningen ställer sig positiva till att prova användandet av robotkatter 
på Sjösidans demensboende. 

Robotkatter är utvecklade för att ge glädje och känslan av ökad trygghet för 
personer med demenssjukdom. Att umgås med en robotkatt kan ge brukare 
fysisk närhet och skapar en personcentrerad upplevelse som kan förbättra 
livskvaliteten. 

Förslag på sammanträde 

Jonas Davidsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Socialchef Sandra Peters, Tjänsteskrivelser, 2020-02-18 

Diana Goldhammer, Motion, 2019-10-28 
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Årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr 2020-000045 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Årsredovisning 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som bolagen i 
Vabergskoncernen bedrivit under år 2019 har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till årsredovisning 
innehållande nämndernas/ styrelsers verksamhets berättelser, resultat- och 
balansräkning för kommunkoncernen. 

Karlsborgs kommun uppvisar för år 2019 ett positivt resultat på 8,9 mnkr (år 
2018 12,0 mnkr), vilket motsvarar 2,2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Budgeterat resultat för år 2019 var 7,9 mnkr 2,0 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Resultatet är över budget och under året lämnade 
prognoser. 

Starkt bidragande orsaker lägre pensionskostnader än budgeterat, högre 
generella statsbidrag samt lägre driftskostnader på fastighetssidan. Varmt väder 
och genomförda energioptimeringar har bidragit. 

Negativt utfall över budget är placeringskostnader för socialnämnden och extra 
ordinärt stöd för barn- och utbildningsnämnden. 

Måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål i styrkortet blev blandat, två mål 
som uppfylldes och två mål som ej uppfylldes. 

Kommunkoncernen, kommunen och de kommunala bolagen, redovisar ett 
positivt resultat om 12,7 mnkr (17,1 mnkr). Noteras då en skattekostnad om 2,6 
mnkr (1,3 mnkr). 

Förslag på sammanträdet 

Inger Larsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-03-03 

Ekonomienheten, Årsredovisning 
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Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Kommunstyrelsen 

§ 27 Dnr 2020-000046 

Internkontroll 2019 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad Internkontroll för 
kommunkoncernen år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Året är det första med ett nytt upplägg för kommunkoncerns internkontroll. 
Vissa moment och arbetsrutiner med rapporten kommer nu att utvärderas och 
justeras inför nästa år. · 

Årets internkontroll har visat på vissa brister. Omfattningen ligger på ungefar 
samma nivå som tidigare år. Större brister för året är utbetalning av arvoden 
och rutiner för att säkerställa barns rättigheter. Vad gäller arvoden har åtgärder 
införts för att säkerställa att rätt arvoden utbetalas. När det gäller 
barnrättsarbetet så saknas fortfarande tydliga rutiner. 

Utifrån övriga brister som har påträffats införs nya rutiner och i vissa fall 
handlingsplaner. 

Besluts underlag 

Ekonomienheten, Slutrapport, 2020-03-02 
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Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Kommunstyrelsen 

§ 28 Dnr 2020-000072 

Överföring av oförbrukade investeringsmedel 2019 till 
investeringsbudget 2020 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Överföring av 
investeringsmedel från investeringsbudget 2019 till investeringsbudget 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att 
gå igenom investeringsbudgeten med förvaltningsscheferna inför 
investeringsbudget 2021, 2022 och 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nämnder har inkommit med ansökningar om att få föra över del 
av investeringsanslag som beviljats under 2019 men som inte blivit avslutade 
under året. 

Start Ursprungs- överföring 
Projekt Nämnd Benämning år belopp Utfall till2020 Kommentar 

1829 Kommunstyrelsen Beläggning klass 2 2019 1250 945 305 Pågår, upphandling dröjde 
1830 Kommunstyrelsen Beläggning klass 1 2019 750 669 81 Pagar, upphandling dröjde 
1818 Kommunstyrelsen Strandskolan, ny skola 2019 6000 862 5138 Pagar 
1821 Kommunstyrelsen Mölltorpsskolan värmepump 2019 400 15 385 Pågår 
1831 Kommunstyrelsen lntagsledning vattenverket 2019 2 300 0 2 300 Pagar, inte fatt nagra fakturor än 
1816 Kommunstyrelsen Matilda Pro Premium 2019 150 91 59 Pagar 

Exploatering, flerårsbudget. 
Budget överskriden, fler utgifter väntas för 

1900 Kommunstyrelsen Kv. Parken Tomter 2019 1258 2 749 -1491 år 2020, ca 500 tkr 
1901 Kommunstyrelsen Kv. Parken parkomrade 2019 758 53 705 Exploatering, flerarsbudget 
1902 Kommunstyrelsen Kv. Parken vägkropp 2019 3 715 915 2 800 Exploatering, flerarsbudget 
1903 Kommunstyrelsen Kv. Parken slitlager AG 2019 545 99 446 Exploatering, flerårsbudget 
1904 Kommunstyrelsen Kv. Parken gångbro 2019 2167 158 2 009 Exploatering, flerarsbudget 
1905 Kommunstyrelsen Kv. Parken ledningsnät 2019 4 358 37 4 321 Exploatering, tlerarsbudget 
1906 Kommunstyrelsen Kv. Parken pumpstation 2019 525 4 521 Exploatering, flerarsbudget 
1907 Kommunstyrelsen Kv. Parken dagvattenrening 2019 315 3 312 Exploatering, flerarsbudget 
1694 Barn Inventarier Mölltorps skola 2019 150 130 20 Pagar, törsenad leverans 

utbildningsnämnd 
1439 Kultur fritidsnämnd Biblioteket personal/barnavd 2018 200 164 36 Pagar, törsenad leverans 

0 0 0 

24841 6894 17 947 

Förslag på sammanträdet 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 22, 2020-02-26 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-02-20 
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§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr 2020-000058 

Revidering av Vatten- och avloppstaxa i Karlsborgs 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter i taxan för 
Karlsborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt 
VA-taxa 2020 för Karlsborgs kommun daterad 2019-10-05. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter i taxan gäller från och med 
2020-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kostnadsökningar inom VA-verksamhetens område föreslås 
en höjning av VA-taxan för 2020 som motsvarar en höjning brukningsavgiften 
med 3 % (ca 200 kr/år för en normalvilla) samt för anläggningsavgiften med ca 
10% (ca 10 000 kr vid nybyggnad av villa). 

Förslag på sammanträdet 

Kjell Sjölund (C) och Jonas Davidsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 23, 2020-02-26 

VA-chef Mikael Jonsson, Tjänsteskrivelse och taxa, 2020-02-11 
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Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Dnr 2020-000066 

Hemställan om bildandet av Samordningsförbundet 
Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna hemställan från styrelsen för 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar 
Samordningsförbundet Skaraborg från och med 1 januari 2021. Detta 
innebär att samordningsförbundet Östra Skaraborg succesivt avvecklar 
sin verksamhet under 2020 och att samordningsförbundet Östra 
Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna hemställan från styrelsen för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg om godkännande av 
förbundsordning för samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och 
med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Under första halvåret 2019 och med en ny politisk mandatperiod, har frågan 
om samgående av de tre samordningsförbunden i Skaraborg diskuterats. De tre 
parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen, som tillsammans finansierar 7 5% av 
samordningsförbunden, förordar ett samgående. 

Detta har föranlett att medlemssamrådet den 25 juni 2019 beslutade att utse 
respektive presidier i de tre samordningsförbunden att utgöra en gemensam 
styrgrupp med syfte att ta fram ett konkret förslag till beslut för bildande av ett 
gemensamt samordningsförbund i Skaraborg. Förslaget ska utgå från den 
rapport som genomfördes av FLK ledningskonsult 2017. Målsättningen är att 
ett gemensamt förbund ska starta den 1 januari 2021. 

Information och dialog avseende att detta arbete ska påbörjas, har gjorts till 
kommunerna vid sammanträde med Skaraborgs kommunalförbund den 10 maj 
2019. 

Med beaktande av tidigare gjord utredning 2017, en mängd olika faktorer varav 
några finns beskrivna i underlaget samt bedömning av olika 
samverkansalternativ föreslår den tillsatta styrgruppen att de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar en gemensam 
organisation. 
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Hemställan kommer att ändras i enlighet med § 16 i förbundets nuvarande 
förbunds ordning. 

Förslag på sammanträdet 

Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 24, 2020-02-26 

Ordförande Samordningsförbundet Östra Skaraborg Ulla-Karin Cannervik, 
Tjänsteskrivelse och förslag, 2019-12-12 
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Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Kommunstyrelsen 

§ 31 Dnr 2020-000044 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Karlsborgs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ersätta "ledarhund för synskadad" med 
"service- och assistenthund" i§ 19 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Karls borgs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs lokala ordningsföreskrifter har under §19 en skrivning om 
ledarhund för synskadade. Denna benämning är ålderdomlig och idag används 
begreppet service- och assistenthund. En service- och assistenthund hjälper sin 
förare med väl inlärda moment utformade efter sin förares funktionshinder och 
behov. Vissa av dessa hundar är även medicinskt alarmerande vilket innebär att 
de varnar sin förare på att exempelvis blodsockernivåer sjunker eller stiger. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 25, 2020-02-26 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse och 
ordningsföreskrifter, 2020-01 -16 
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Dnr 2019-000349 

Digitaliseringsarbete för lönenämnden 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att under år 2020 fortsätta arbetet med att 
digitalisera timrapporter, scheman och kostavdrag. 

Sammanfattning av ärendet 

För att använda våra nuvarande lönesystem på ett effektivt och 
kostnadsmedvetet sätt så behöver en rad åtgärder vidtas. Idag har kommunen 
system där det kan rapporteras digitalt men ändå används pappersblanketter i 
hög grad. Detta medför onödiga kostnader i form av dubbelarbete. Arbetet 
med att få in den manuella hanteringen i befintliga system måste gälla alla 
verksamheter. Exempel på pappershantering är timrapporter, kostavdrag och 
scheman. 

Att verksamheterna i kommunen bidrar till arbetet är en förutsättning för att 
arbetet ska gå framåt. Verksamheterna måste utbildas i de nya arbetssätten, de 
måste kunna avsätta tid för att lära och anpassa sig till den digitala hanteringen. 
Systemförvaltare i kommunerna måste ha tid för att genomföra förändringen. 
Tid kommer att behövas avsättas i såväl uppstartsfas som implementeringsfas 
för en övergång till ett digitalt arbetssätt. 

Förslag på sammanträdet 

Inger Larsson(L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 26, 2020-02-26 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 

Lönenämnden, Beslut, 2019-12-10 
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Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Kommunstyrelsen 

§ 33 Dnr 2020-000076 

Ny delägare i Bredband Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en nyemission i Bredband 
Östra Skaraborg om 1 500 aktier till ett pris av 2 865 tkr. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att sänka beviljad borgensram för 
Bredband Östra Skaraborg från 2 mnkr till 0 mnkr. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslaget namnbyte och 
därmed ändrad bolagsordning. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs Energi AB äger idag 25% av Bredband Östra Skaraborg tillsammans 
med Hjo, Tibro och Tidaholm. En avsiktsförklaring har undertecknats av alla 
delägare med syftet att släppa in Vänerenergi som ny delägare och i nästa steg 
också flytta över sin aktiva utrustning i Bredband Östra Skaraborg. 

Avsiktsförkaring har varit upp i kommunfullmäktige och godkänts. 

För att möjliggöra en ny delägare kommer Bredband Östra Skaraborg att 
genomföra en nyemission om 1500 aktier till ett pris på 2,8 mnkr. Värderingen 
grundar sig på en marknadsvärdering av bolaget. Nyemissionen har godkänts av 
styrelsen i Karlsborgs Energi AB och Bredband Östra Skaraborg AB. 

Ett konsortialavtal som reglerar villkoren för respektive delägare finns 
framtaget. Avtalet har godkänts av styrelsen i Bredband Östra Skaraborg och av 
styrelsen i Karlsborgs Energi. 

Enligt gällande bolagsordning skall bolaget bereda AB Vaberget möjlighet att 
yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt fattas. 

AB Vaberget ställer sig positiv till en ny delägare i Bredband Östra Skaraborg 
och sänder ärendet vidare till kommunfullmäktige. 

Utöver konsortialavtalet kommer också ett namnbyte att ske, godkänt förslag är 
Bosnet AB. 

Förslag på sammanträdet 

Jonas Davidsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 27, 2020-02-26 
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Kommunstyrelsen 

§ 34 Dnr 2020-000071 

Avropa optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun antar option 1. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Karlsborgs kommun tackar nej till option 
2 och 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan VGR och 
kommunerna i Västra Götaland. VGR har både för sin egen och för varje 
kommuns räkning upphandlat ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården i 
Västra Götaland. I november 2018 tecknades avtal med företaget Cerner 
Sverige AB. 

2023 ska den nya vårdinformationsmiljön och systemet Millennium vara infört i 
hela Västra Götaland. Först måste systemet anpassas till gemensamma 
processer och arbetssätt, termer och begrepp i hälso- och sjukvården i Västra 
Götaland. 

Karlsborgs kommun har i december 2018 tackat ja till att finnas med i 
upphandlingsförfarandet gällande tre samverkansoptioner utifrån: 

• Informationsutbyte mellan vårdgivare 

• Elevhälsa 

• Kommunal hälso-och sjukvård 

Erbjudandet består av tre avtal med olika avtalsparter: 

• Avrop kommunala optioner Millennium. 

• Avtal med Cerner Sverige AB. 

• Samverkansavtal och Drift- och förvaltningsavtal med VGR. 

Avtalet reglerar: 

7L mJ 

• Licenser (engångsavgift vid avrop). 

• Bastjänster support och underhåll (fast löpande belopp/månad efter det 
att lösningen tagits i drift). 
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• lmplementationsersättning (estimat på löpande räkning under 
implementationen. 

VGR har i nära samarbete med VästKom genomfört en licensöversyn och 
utredning av olika tekniska miljöer inför att kunna tillgängliggöra 
Millenniumtjänsten för kommuner, utöver det alternativ som är avtalat med 
Cerner. 

Karlsborg har ett nyligen upphandlat system inom vård- och omsorg vilket gör 
att option 3 inte är aktuell för Karlsborg. Elevhälsosystemet (option 2) anses 
inte ge de fördelar som önskas då samverkan där framförallt sker med 
socialtjänst som inte är delaktiga i detta system. 

Option 1 ersätter det nuvarande systemet SAMSA som hanterar 
informationsutbyte mellan regioner och kommuner. SAMSA kommer upphöra 
och ersättas av option 1 varför denna option blir viktig för Karlsborg att 
avropa. 

Förslag på sammanträdet 

Jonas Davidsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-03-02 

Västra Götalandsregionen, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Västra Götalandsregionen 

VästKom 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Sida 
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Dnr 2020-000069 

Förordnande av kommunala skyddsjägare/skyttar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse två kommunala skyddsjägare samt 
att till Polismyndigheten i Västra Götaland ansöka om tillståndsbevis 
enligt ordningslagen för skjutning med jaktvapen inom detaljplanelagt 
område. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ansökan avser Magnus Hagebratt och 
Mikael Laakso, vilka är anställda i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs kommun har under en längre tid saknat kommunala skyttar. Under 
de senaste åren har det vid flera tillfällen uppstått behov av skyddsjakt på 
kommunal mark i kommunen. 

Skyddsjakt får enligt jaktförordningens 23 a § bedrivas för att förebygga eller 
avhjälpa skada som vilt orsakar, eller med hänsyn till hälsa och säkerhet som har 
ett allt överskuggande allmänintresse. 

Skyddsjakt får endast ske om det inte finns någon annan lämplig lösning. 
Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (parker, 
lekplatser, stränder med mera), där kommunen är fastighetsägare. På kommunal 
och övrig mark inom tätbebyggt område får enbart av kommunen utsedda så 
kallade kommunala skyttar bedriva skyddsjakt. 

Utsedda skyddsjägare innehar tillståndet under förutsättning att de är anställda i 
kommunen. 

Förslag på sammanträdet 

Jonas Davidsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 28, 2020-02-26 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-02-17 

Beslutet ska sändas till 

Samhälls byggnads chef Håkan Karlsson 

Mikael Laakso 

Magnus Hagebratt 

Sida 
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Kommunstyrelsen 

§ 36 Dnr 2020-000061 

Gemensamt arkiv för Hjo, Tibro och Karlsborg 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
upphandla byggnationen av ett gemensamt arkiv för Hjo, Tibro och 
Karlsborgs kommuner med placering i Karlsborg. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske till kommunstyrelsen 
efter avslutad upphandling. 

Sammanfattning av ärendet 

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner samverkar idag om gemensam 
arkivarietjänst. 

Alla tre kommuner saknar idag ändamålsenliga och godkända arkivlokaler. 
Kommunernas arkivlokaler ska uppfylla Riksarkivets föreskrifter för 
arkivlokaler RA-FS 2013:4. 

Karlsborgs kommun har på uppdrag av kommuncheferna i Hjo, Tibro och 
Karlsborgs kommuner utrett förutsättningarna för en nybyggnation av arkiv i 
Karlsborg. Arkivet ska även inrymma kontor, mottagningsrum, teknikrum samt 
personalrum. 

Under 2019 påbörjades en upphandling av ett hyresavtal gällande förhyrning av 
arkivlokaler där avsikten var att arkivlokalerna skulle byggas av en extern 
fastighetsägare som sedan hyrde ut arkivlokaler till Karlsborgs kommun. Endast 
ett anbud inkom. Hyresnivån i anbudet bedömdes vara på en nivå som ej kunde 
accepteras och beslut fattades om att upphandlingen skulle avbrytas. 

Det fortsatta utredningsarbetet visade att en väsentlig lägre hyresnivå kan fås 
om Karlsborgs står för investering, ägande och drift i egen regi jämfört med att 
hyra externt. Planlagd mark för att uppföra ett arkiv finns tillgänglig på Åsens 
industriområde vilket bedöms vara en lämplig placering av ett arkiv. 

Bedömningen är därför att det mest ekonomiskt fördelaktiga är att Karlsborgs 
kommun bygger och förvaltar ett arkiv i Karlsborg. Hyreskostnaderna regleras 
genom avtal och fördelas mellan de tre kommunerna. 

Beräknad produktionskostnad är 27 500 kr/kvm. 

Förslag på sammanträdet 

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

Sida 
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Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-02-27 

Beslutet ska sändas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Kommunens arkivarier 
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Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 39 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-11 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om: 

• Årsredovisning 2019. 

• Internkontroll 2019 

• Överföring oförbrukande investeringsmedel 2019 till investeringsbudget 
2020 

VA-chef Mikael Jonsson informerar om: 

• Revidering av VA-taxan 

• Vikaskogarna 

• Vattenledning i Vättern 

Ulla-Karin Cannervik informerar om bildandet av Samordningsförbundet 
Skaraborg. 

Samhälls byggnads chef Håkan Karlsson informerar om Gemensamt arkiv för 
HjoTiBorg. 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson informerar om restriktioner för besökare 
till Haganäset. 

Sida 
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