
.. KARLSBORGS 
···I··· KOMMUN sws 

Kommunstyrelsen 

Plats och datum 

Beslutande 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Tusterare 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 
Sammanträdcsdatum 

2020-09-09 

Sessionssalen kommunhuset, onsdagen den 9 september 2020, kl. 9.00-13.30 

Ledamöter 

Catarina Davidsson (C), Ordförande 
Torbjörn Colling (M), 1:e vice ordförande 
Jonas Davidsson (S), 2:e vice ordförande 
Kjell Sjölund (C) 
Ingvar Kärsmyr (KD) 

Ersättare 

Anna Westman (S) 

Kajsa Eriksson Larsson, kommunchef 
Eva Hoving Eklund, sekreterare 

Ola Johansson, säkerhetschef 
Sara Hedberg, HR-chef 

Kansliet, onsdagen den 9 september 2020 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Inger Larsson (L) 
Johan Persson (M) 
Peter Lindroth (S) 
Elin Björserud (S) 
Stefan Hallberg (SO) 

Paragrafer §§ 99-105 

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

Kommunstyrelsen 

2020-09-09 

Datum då protokollet anslogs 2020-09-09 
Sista datum för 
överklagande 2020-10-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stor tan 16, 546 82 Karlsborg 
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Kommunstyrelsen 
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Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
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2020-09-09 

Kommunstyrelsen 

§ 99 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sammanträdcsdannn 

2020-09-09 

Kommunstyrelsen 

§ 100 Dnr 2020-000180 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal 
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse av den 3 juni 2002 
("Borgensförbindelsen"), vari Karlsborgs kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Karlsborgs kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun bekräftar att 
regressavtalet undertecknat av Karlsborgs kommun den 24 november 
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun bekräftar att 
garantiavtalet undertecknat av Karlsborgs kommun den 24 november 
2011, vari Karlsborgs kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunchef och ekonomichef 
att för Karlsborgs kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest ekonomisk förenings ("Föreningen"). upplånings- och 
utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest 
i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i 
Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Karlsborgs kommun utfärdade sin 
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2020-09-09 

Kommunstyrelsen 

borgensförbindelse den 3 juni 2002 och har bekräftat densamma genom beslut 
av fullmäktige den 28 maj 2012. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Karlsborgs kommun undertecknade Regressavtalet den 24 november 2011 och 
Garantiavtalet den 24 november 201 1. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av 
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för 
Karlsborgs kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort 
att löpa ut. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 85, 2020-08-26 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-07-29 

Kommuninvest, Skrivelse, 2020-05-20 
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§ 101 Dnr 2020-000191 

Dialog för alla unga 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen får i uppdrag att i 

samverkan med de andra förvaltningarna ta fram förslag på dialogform 
mellan politiken och unga i Karlsborgs kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att underlag ska vara kansliet tillhanda senast 
2021-02-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Barnrättssamordnaren har tillsammans med kommunutvecklarna arbetat med 
hur dialogen mellan politiken och unga i Karlsborg ska kunna bli bättre. Detta 
behöver arbetas in i de olika förvaltningarna på bästa sätt. 

Kommunchefen i samverkan med andra förvaltningar ska arbeta fram ett 
förslag på en dialogform där unga involveras i aktivitet som bidrar till större 
inflytande för ungdomar i kommunen. 

Förslaget innebär en dialog mellan unga och kommunen i ett fritt och öppet 
sammanhang. Parterna kan diskutera och ställa frågor till varandra för att bidra 
till en bättre förståelse dem emellan. 

Upplägget är att under en dag eller uppdelat i ett kontinuerligt arbete på 
lektionstid i skolan jobba med demokrati och politik. Det kan även handla om 
hur man som ungdom men även senare som ung vuxen kan vara delaktig i 
politiken och den politiska processen. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 87, 2020-08-26 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Ordförandeskrivelse, 
2020-08-07 

Barnrättssamordnare Sara Hedberg, Tjänsteskrivelse, 2020-06-23 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

HR-chef 
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§ 102 Dnr 2020-000218 

Tidplan för sammanträdesdagar 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar för år 2021 enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 
år 2021 enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) har upprättat ett förslag 
till sammanträdesdagar för år 2021 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 88, 2020-08-26 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Förslag, 2020-08-18 

Sida 
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Delegations beslut 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(10) 
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2020-09-09 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(10) 
Sammanträdcs<lan1m 

2020-09-09 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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§ 105 

Information 
Säkerhetschef Ola Johansson informerar om kommunens säkerhetsarbete. 

HR-chef Sara Hedberg informerar om kommunutvecklarnas arbete under 
sommaren. 

SmåKoms ordförande Peter Lindroth (S) informerar om Kommunutredningen. 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) och kommunchef Kajsa 
Eriksson Larsson informerar om: 

• Coronasituationen i Karlsborg. 

• Trycket på kommunens badplatser och speciellt Djäknasundet. 

• Frågor till de kommunala skyddsjägarna. 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Torbjörn Colling (M) informerar om 
hur tankarna går hos Turistbolaget avseende nedskräpning i samband med 
turister till kommunen. 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jonas Davidsson (S) informerar mer 
om aktuellt inom nedskräpning av badplatser. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Kommunforskning i 
Västsveriges Finansiell profil Karlsborgs kommun 2017-2019. 


