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Sammantriidcsdatum 

2020-05-13 

Kommunstyrelsen 

§ 56 

Godkännande av dagordningen 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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Sammanträdcsdatum 
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Kommunstyrelsen 

§ 57 Dnr 2019-000360 

Svar på Motion om Information om status för 
motioner och medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen Information om status för 
motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion som handlar om att på 
kommunens webbplats tillgängliggöra information om status för motioner och 
medborgarförslag. Enligt motionären finns behov av att ha en lättåtkomlig 
redovisning så att invånarna kan följa och få en överblick över kommunens 
politiska verksamhet. 

Det lösningsförslag som har arbetats fram bygger på en manuell hantering med 
anledning av att det i dagsläget inte är aktuellt med en integrationslösning 
mellan ärendehanteringssystemet Ciceron och webbpubliceringssystemet 
EPiServer CMS. Den föreslagna manuella hanteringen innebär att 
informationen tillgängliggörs via en befintlig funktion i EPiServer CMS och 
genererar ingen extra kostnad. 

Efter avstämning med berörda tjänstepersoner anses lösningsförslaget uppfylla 
kommunikativa och metodmässiga krav och bedöms i övrigt ge en tydlig 
överblick över aktuella motioner och medborgarförslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut§ 49, 2020-04-21 

Tjänsteskrivelse Svar på motion "Information om status för motioner och 
medborgarförslag", 2020-01-14, kommunikationschef Karin Stattin 
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Kommunstyrelsen 

§ 58 Dnr 2020-000107 

Årsredovisning 2019 Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avfallshantering Östra 
Skaraborgs årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ansvarsfrihet 
för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Arets 
resultat är negativt och uppgår till -5,4 mnkr som kan jämföras med budgeterat 
resultat för 2019 på -9,8 mnkr. Den främsta anledningen till att resultatet är 
bättre än budget är att intäkterna från flerbostadshus som inte sorterar 
matavfall överstiger budget med 3 mnkr. 

Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det 
negativa resultatet inte att återställas enligt 11 kap. 13§ kommunallagen. 

Direktionen har för avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera 
insamlingen av matavfall. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 50, 2020-04-21 

Avfallshantering Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsen 

§ 59 Dnr 2020-000125 

Årsredovisning 2019 Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Skaraborgs 
kommunalförbunds årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja styrelsen samt enskilda ledamöter för Skaraborgs 
kommunalförbund ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Överskott som genererats under åren har främst, varit av sådan art att den kan 
härledas till vakanser eller lägre pensionskostnader, lägre kostnader för 
konsultarvoden och liknande, än vad som prognosticerats. 

Viktiga händelser under året har bland annat varit förbundets nya politisk 
organisation, Skaraborgdagen, arbetet med ny verksamhetsplan för 
mandatperioden och arbetet med Regional utvecklingsstrategi 2030 (RUS). 

Kansliet har upprättat årsredovisning för 2019. Årsredovisningen innehåller 
förvaltnings- och verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna för året i 
en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter till. Verksamheten 
har under året varit omfattande och förbundet bedriver och är delaktig i flera 
projekt och verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna. 

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat på 482 (1120) tkr. Det budgeterade 
resultatet var 23 tkr. De huvudsakliga anledningarna till det positiva resultatet 
kan hänvisas till ej nyttjade konsultmedel, periodvisa personalvakanser samt 
kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet hos personalen. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 51, 2020-04-21 

Skaraborgs kommunalförbund, Beslutsunderlag 
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Dnr 2020-000136 

Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tolkförmedling Västs 
årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att 
godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen i Tolkförmedling Väst 
ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än 
budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel 
uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 
1 C är mål som uppnåtts. Målet för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som 
utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är mål 
som ej uppfyllts. 

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per den 31 december. Antalet 
uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade 
tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation. 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. 
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av 
samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är 
Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 18,2 %. 

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner. 

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga 
lokaler. 

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal 
i Trollhättan. 

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med 
befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess. 
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• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats. 

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats. 

• Ny verksamhetschef har rekxyterats till Fyrbodal. 

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen. 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 
347 000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att 
medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från 
förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 

Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkx att jämföra med budgeterat nolliesultat. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 52, 2020-04-21 

Tolkförmedling Väst, Beslutsunderlag 
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§ 61 Dnr 2019-000364 

Ny förbundsordning Toll<lörmedling Väst 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar anta ny Förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst, att gälla från 2021 -01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya 
ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande 
förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en 
omvärldsanalys över andra förbundsordningar. 

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, 
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst 
vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och 
redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits möjlighet att lämna 
synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst 
som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till 
några av dessa förändringar och förtydliganden. 

Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut 
till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i respektive 
fullmäktige fattar beslut om att fastställa ny förbundsordning senast 2020-09-30. 
Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 53, 2020-04-21 

Tolkförmedling Väst, Beslutsunderlag 
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§ 62 Dnr 2020-000112 

Avsiktsförklaring Leader Norra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun ställer sig positiv till att 
fortsätta samarbetet kring lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden under 
åren 2021-2027. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen återkommer med 
kostnadsförslag på medfinansiering. 

Sammanfattning av ärendet 

EU:s programperiod avslutas 2020 och därmed också de projekt som leader har 
bedrivit i Nordvästra Skaraborg. För Karlsborgs del har det direkt handlat om 
Location Karlsborg som erhöll 1,5 miljoner och Karlsborgskalaset som erhöll 
500 tkr men även andra övergripande projekt har kommit Karlsborg tillgodo. 

Kommunernas medfinansiering har under perioden uppgåt till 19 miljoner som 
fördelats på 6 år och 10 kommuner där Karlsborg är en av kommunerna. 
Medfinansieringen är beräknat utifrån varje kommuns befolkningsunderlag) 
Projekten har bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och tjänster 
till vårt område. 

En ny programperiod 2021-2027 kommer att utlysas även om utformningen 
inte är helt klar. Minst 5% av landsbygdsprogrammets budget kommer att 
reserveras till det fortsatta leaderarbetet. 

För ett fortsatt leadersamarbete ska Karlsborg ta ställning till om kommunen är 
intresserad att medverka samt om kommunen kan avsätta pengar (på samma 
grunder som idag) för en ny period som startar år 2021. 2020 betalar Karlsborg 
149 tkr till leadersamarbetet. 

Förslag på sammanträdet 

Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att 
"under förutsättning att medfinansieringen inte överstiger 150 tkr vilket är den 
summa som kommunen avsatt under år 2020" tas bort ur beslutsförslaget och 
att "Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen återkommer med 
kostnadsförslag på medfinansiering" tillkommer som en beslutspunkt. 
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Beslutsgång 
Kommunstyrelsen ställer arbetsutskottets förslag med bifall från Kjell Sjölund 
mot Peter Lindroths förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Peter Lindroths förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 54, 2020-04-21 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-03-26 

Leader Norra Skaraborg, Intresseförfrågan 

Beslutet ska sändas till 

Leader Norra Skaraborg 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson 

Ekonomienheten 
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§ 63 Dnr 2020-000135 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa säkerhetschefens upprättade 
förslag till Reglemente för Krisledningsnämnden kopplat till 
kommunens Plan vid extraordinära händelser. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunchefen att 
uppdatera krisledningsnämndens reglemente. Detta ska antas av 
fullmäktige senast 2020-06-29. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetschefen har lämnat förslag till en Bilaga 3 till kommunens Plan vid 
extraordinära händelser (Lag 2006:544 om kommunernas och regionernas 
åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). 

Reglemente för Krisledningsnämnden beskriver nämndens roll om den 
aktiveras vid en extraordinär händelse. Reglementet styr nämndens 
ikraftträdande, uppgifter, rutiner, ansvar och beslutsordning som för nämnden. 
Krisledningsnämndens primära funktion är att stötta kommunens operativa 
krisledning (Krisledningsstaben) vid beslut om påverkar kommunens ordinarie 
förmåga samt ge mandat/beslut om särskilda kostnader kopplat därtill. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 55, 2020-04-21 

Säkerhetschef Ola Johansson, Tjänsteskrivelse och reglemente, 2020-04-14 
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§ 64 Dnr 2020-000138 

Godkännande av AB Karlsborgsbostäder förvärv av 
fastigheten Pilen 14 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Karlsborgsbostäders förvärv av 
fastigheten Pilen 14. 

Sammanfattning av ärendet 

AB Karlsborgsbostäder har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av 
fastigheten Pilen 14 i direkt anslutning till den fastighet som bolaget äger vid 
Rödesunds torg. Underliggande värde på fastigheten är 7 500 000 kr och tänkt 
tillträde är 1 september 2020. 

Avsikten med förvärvet är att säkerställa en framtida utveckling av området 
kring Rödesunds torg med fler attraktiva bostäder och centrumverksamhet. 

Beslutsunderlag 

AB Karls borgs bostäder, Skrivelse, 2020-04-14 

AB Vaberget, Beslut § 7, 2020-04-15 
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§ 65 Dnr 2020-000148 

Godkännande av bildande av nytt aktiebolag för att 
överta hotellverksamheten på Rotel Carlsborg 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att AB Karlsborgsbostäder 

bildar ett dotterbolag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att AB Karlsborgs bostäder ska försälja 
dotterbolaget med verksamhet så snart som möjligt. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att till bolagsstämman föreslå att styrelsen 
för AB Karlsborgsbostäder ska utgöra interimistisk styrelse för det 
nybildade bolaget. 

Sammanfattning av ärendet 
AB Karlsborgsbostäder kommer 1 maj avsluta hyresavtalet med nuvarande 
hyresgäst som driver Hotel Carlsborg. Grundtanken var att avslutet skulle ske 
längre fram och därmed ge AB Karlsborgsbostäder tid att hitta en ny hyresgäst 
som kunde ta över verksamheten. Nu tvingas AB Karlsborgsbostäder att själva 
driva verksamheten en tid för att så snart det går hitta en ny hyresgäst/ operatör 
som kan och vill driva hotellet. 

Verksamheten kräver tillstånd i olika former och ett antal avtal. AB 
Karlsborgsbostäder vill därför starta ett dotterbolag där vi kan lägga alla 
tillstånd, avtal, domäner etc. för att sedan sälja det till en ny operatör när det blir 
dags att överlåta verksamheten. 

AB Karlsborgsbostäder ska inte enbart fokusera sina ansträngningar på att bilda 
ett nytt aktiebolag. Kraft ska även läggas på att söka intressenter med egna 
aktiebolag lämpliga att driva hotellet, till exempel större hotellkedjor. 

Förslag på sammanträdet 
Jonas Davidsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
"Kommunfullmäktige beslutar att till bolagsstämman föreslå att styrelsen för 
AB Karlsborgsbostäder ska utgöra interimistisk styrelse för det nybildade 
bolaget. 

Inger Larsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att" så 
snart förutsättningarna tillåter" i punkt 2 byts ut till "så snart som möjligt". 

Peter Lindroth (S): Bifall till Inger Larssons förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Jonas Davidsson förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jonas Davidssons 
förslag. 

Ordförande ställer sedan arbetsutskottets förslag mot Inger Larssons förslag 
med bifall från Peter Lindroth och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Inger Larssons förslag. 

Besluts underlag 

AB Katlsborgsbostäder, Skrivelse, 2020-04-17 

AB Va berget, Beslut § 7, 2020-04-29 
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§ 66 Dnr 2020-000134 

Äskande om Utsmyckning i Karlsborgs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 60 000 kr från förfogandeanslaget för 
försköning genom plantering i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under åren har ett flertal medborgarförslag inkommit utifrån önskemål om 
blommor, träd och planteringar, allt för att göra Karlsborg lite vackrare. 

Kommunvapnet i blommor försvann under tunga ekonomiskt belastade år och 
nu kan det vara dags att återskapa detta blomstrande kommunvapen. Vissa träd 
behöver ersättas och några nyetableras. För att möjliggöra detta äskas medel 
från kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

Förslag på sammanträdet 

Torbjörn Colling (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att 
kommunstyrelsen beviljar 60 000 kr från förfogandeanslaget. 

Peter Lindroth (S) och Jonas Davidsson (S): Bifall till Torbjörn Collings förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Collings förslag med 
bifall från Peter Lindroth och Jonas Davidsson och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Torbjörn Collings förslag. 

Besluts underlag 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, T jänsteskrivelse, 2020-04-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 56, 2020-04-21 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, T jänsteskrivelse, 2020-04-14 

Beslutet ska sändas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(23) 
Sammanträdcsdatum 

2020-05-13 

Kommunstyrelsen 

§ 67 Dnr 2019-000386 

Plan för internkontroll 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att två uppföljningar av internkontrollen, 

tertial två och tre, genomförs för år 2020. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att följande rutiner ska särskilt granskas 
under år 2020 och utgöra kommunkoncernens internkontroll för året: 

• Personalförsörjning 

• Arvoden 

• Barnrättsarbete 

• Inköp varor 

• Hot och våld 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

• Säkerhetsskyddsanalys 

Sammanfattning av ärendet 
D en av fullmäktige beslutade internkontrollplanen för kommunkoncernen åren 
2019-2022 innehåller en bruttolista med rutiner som har riskklassificerats. Från 
denna lista föreslås kommunstyrelsen inför varje år välja ett lämpligt antal 
rutiner som särskilt ska granskas under året (förslagsvis 5- 15 rutiner). 

Uppföljning sker i Stratsys per tertial, och en slutrapport behandlas efter årets 
granskningar i respektive nämnd/ bolag. En sammanställd slutrapport går 
därefter till kommunfullmäktige för behandling. 

Förslag på sammanträdet 
Inger Larsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
"Kommunstyrelsen beslutar att två uppföljningar av internkontrollen, tertial två 
och tre, genomförs för år 2020" . 

Peter Lindroth (S): Bifall till Inger Larssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Inger Larssons förslag med 
bifall från Peter Lindroth och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Inger Larssons förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten, Förslag tilläggsbeslut, 2020-05-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 57, 2020-04-21 

Ekonomienheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen 

§ 68 Dnr 2019-000382 

Budgetuppföljning april 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning 
för april månad 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens prognos baserad på utfall i april månad pekar på ett resultat 
som är 6 085 tkr bättre än budgeterat. Noteras kan att av totalsumman utgör 
oförbrukade förfogandeanslag 3 740 tkr. Därtill finns det stora osäkra 
resultatpåverkande poster som exploatering och nybyggnation av skola som kan 
ge stor resultatpåverkan. 

Lönekostnader och antal årsarbetare ligger i nivå med budget. Investeringsnivån 
är ännu låg, merparten av sökta investeringar beräknas genomföras under året, 
med reservation för Stenbryggan och byggnation av skola som är tidsmässigt 
osäkra. 

Besluts underlag 
E konomichef Anders Johansson, Beslutsunderlag, 2020-05-06 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 

§ 69 Dnr 2020-000150 

Årsredovisning 2019 Karlsborgs sociala stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till räkenskapssammandrag år 
2019 för Karlsborgs Sociala stiftelse godkänns och överlämnas till utsedd 
revisor (bil.9). 

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten, Arsredovisning 

Revisorerna, Granskningsrapport 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 

§ 70 

Delegations beslut 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 
Sammanträdcsdatum 

2020-05-13 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Kommunstyrelsen 

§ 71 

Meddelanden 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(23) 
Sammanträdesdan1rn 

2020-05-13 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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2020-05-13 

Kommunstyrelsen 

§ 72 

Information 
Skolchef Harald Lundqvist och samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 
informerar om investeringsplan för Carl Johanskolan och ersättningslokal för 
Vätterskolan. 

HR-konsult Sara Hedberg informerar om lönesystem, lönerevision och 
uppföljning sjukfrånvaro 2019. 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson informerar om Avsikts förklaring Leader 
Norra Skaraborg. 

Ekonomichef Anders Johansson och VD AB Karlsborgsbostäder Joakim Ahlin 
informerar om AB Karlsborgsbostäders förvärv av fastigheten Pilen 14 och 
bildande av nytt aktiebolag för att överta hotellverksamheten på Hotel 
Carls borg. 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson och kommunchef Kajsa 
Eriksson Larsson informerar om coronasituationen. 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson informerar om sommarens feriepraktik. 
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KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 86660 1-606 1 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Information om verksamheten 

Stiftelsen bildades 1998 genom sammanläggning 
av Wiggmanska donationsfonden, Rödholms 
donationsfond, Ernst och Selma Rickerts 
donationsfond, C W Danielssons fond, Maria 
Johanssons donationsfond, Axel Eriksson i 
Stjernviks donationsfonder, Axel och Gunborg 
Eriksson i Stjernviks donationsfond samt Gustaf 
Erikssons donationsfond. 
För samfonden finns en särskild donationsbok 
som innehåller en förteckning över ingående 
stiftelser och dess föreskri fter. 

Kammarkollegiet beviljade 2014-05-30 ansökan 
om pennutation. Beslutet innebär att det saknas 
formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl 
kapital som avkastning. 
Kammarkollegiet erinrar om att en stiftelse anses 
upplöst när den saknar ti llgångar. 

Stiftelsens ändamål 
Avkastningen från stiftelsen ska enligt stadgarna 
användas till att bistå de inom Karlsborgs 
kommun folkbokförda personer som är 
ekonomiskt behövande. 

Främjande av ändamålet 
Annonsering om utdelning har gjorts under året. 
Till de ansökningarna som inkom och uppfyllde 
villkoren beviljas medel ur stiftelsen. Utdelning 
var under året 34 500 kr. 

Utdelade medel (tkr) 

I 
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Resultat och ställning 

Förmögenhetens utveckling 
Stiftelsens tillgångar är placerade dels på bank 
och dels i mixfond (aktier o räntebärande 
papper). 
I oktober 2012 bytte Swedbank Robur Mixfond 
namn till Swedbank Robur Bas Mix. Bas Mix 
blev en del av den nya familjen Bas. Alla 
Basfonderna har genomgått föränd1ingar i 
placeringsinriktningen för att öka möjligheterna 
till god avkastning. 
Fonden lämnar nonnalt ingen utdelning utan 
vinster återinvesteras i fonden. 
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KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-606 1 

RESUL T ATRÄKNING (kr) 

Stiftelsens intäkter 
Utdelningar 
Räntor, bank 

Summa intäkter 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Summa kostnader 

Resultat före realisationsresultat 

RealisationsvinsUförlust 

Arets resultat 

BALANSRÄKNING (kr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelser 

Not 
1 2019 2018 

0 0 
0 0 
0 0 

-700 -700 
-700 -700 

-700 -700 

9 863 0 

9163 -700 

Not 2019 2018 

2 309 873 337 010 
309 873 337 010 

1 947 147 
1 947 147 

311 820 337 157 

3 0 0 
311 820 337 157 
311 820 337 157 

311 820 337157 

Inga Inga 
Inga Inga 
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KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

NOTER 

Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Arsredovisningslagens 
bestämmelser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i 
förhållande till föregående år. Aktier och andelar har värderats till anskaffningsvärde. 

Anslag 
Utdelade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. 

Eget kap ital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av 
stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital och ev. senare donerat kapital) och kapitaliseringar. 

Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och den del av årets resultat som är tillgängligt 
för utdelning av anslag. Totalt fritt eget kapital utgör de, vid varje bokslutstillfälle, disponibla 
medlen för utdelning av anslag. 

Disposition av årets resultat sker i enlighet med stadgarna. Ti ll bundet eget kapital förs det 
belopp som, enligt stadgarna, ska användas för kapitalisering. 

Kammarkollegiets beslut (se sidan 2) innebär att bundet kapital överförts till fritt 
kapital år 2014. 

Not 2 
Aktier och andelar 

Bokfört värde 
Marknadsvärde 

Not 3 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Belopp vid årets utgång 

Fritt eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Omföring realisationsvinsUförlust 
Arets resultat 
Utdelade anslag 
Belopp vid årets utgång 
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309 873 
428 194 

0 
0 

337 157 
0 

9 163 
-34 500 
311 820 

337 010 
401 985 

0 
0 

337 857 
0 

-700 
0 

337 157 



KARLSBORGS SOCIALA STIFTELSE 
Org.nr: 866601-6061 

STYRELSE & REVISOR 

Karlsborg 2020-

STYRELSEN 

d-,/4/ e~-
Peter Lindroth ~ ~ Elin Bjöi-rud 

Stefan Hallberg 

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2020-

Åke Eriksson 

Förtroendevald revisor 
Karlsborgs kommun 

Gunnar J-lagman 

Förtroendevald revisor 
Karlsborgs kommun 
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