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Sammanträdcsdanun 

2020-10-15 

Kommunstyrelsen 

§ 106 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sammanträdcsdatum 

2020-10-15 

Kommunstyrelsen 

§ 107 Dnr 2020-000271 

Skattesats 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för år 
2021 till 21 ,32 %. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen lämnar förslag till skattesats år 2021 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 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 

E konomichef Anders Johansson, T jänsteskrivelse, 2020-10-06 
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Kommunstyrelsen 

§ 108 Dnr 2020-000093 

Budget 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till budget
och verksamhetsplan inklusive budgetramar för år 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under åren 2021 -
2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under 
åren 2021 - 2023, med totalt 150 mnkr (150 000 000 kr). 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Ramarna har räknats upp med lönekostnader 2,0% samt övriga 
kostnader 1,4% enligt rekommendation från SKL 

Förslaget till budgetramar för år 2021 är baserat på SKL:s skatteprognos 2020-
08-24. 

Beredningen har även lämnat ett förslag till investeringsbudget. Den omfattar 
åren 2021-2023 och beslutas i en egen punkt. 

Budgetramarna för år 2021 bygger på oförändrad skattesats. Skattesatsen 
beslutas i en egen punkt. 

Befolkningen är beräknad till 7000 personer vilket följer den 
befolkningsprognos från SCB utifrån egna värden som Karlsborgs kommun 
tagit fram. 

En särskild arbetsmiljöpott om 500 tkr läggs till som ett eget förfogandeanslag 
på kommunstyrelsen. Ur denna pott kan förvaltningarna söka medel till 
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 8 300 tkr, vilket motsvarar två procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Därutöver läggs 3 729 tkr som ej riktade 
förfogandeanslag till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessa medel 
bör handhas med yttersta restriktivitet. Två riktade förfogandeanslag avsätts 
också i budget: ett predestinerat förfogandeanslag till kommunstyrelsen för 
arbetsmiljöförbättringar i verksamheterna på 500 tkr samt ett förfogandeanslag 
till barn- och utbildningsnämnden på 550 tkr för yrkesvux. 

Total ram för år 2021 är 417 139 tkr varav 4 164 tkr är riktat medel till 
socialnämnden och i den totala summan inkluderas alla nu kända statsbidrag. 
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Sammanträdcsdatum 

2020-10-15 

Kommunstyrelsen 

Perspektiv och kommunfullmäktiges mål i kommunens styrkort föreslås vara 
oförändrat jämfört med år 2020 förutom resultatmålet som ändras från en 
procent till två procent under år 2021. 

Förslaget till budgetramar för år 2021 innebär att nämnderna får en uppräkning 
av driftsbudgeten med totalt 12 760tkr. 

Därutöver ett totalt förfogandeanslag på 3 729 tkr. Det innebär att 2 045 tkr 
återstår att fördela ut till verksamheterna. 

Detta fördelas på nedanstående sätt: 

• För utökat öppethållande på Molidens badanläggning under helger, 
anslås 110 tkr extra till kultur- och fritidsnämnden. 

• Barn- och utbildningsnämnden ges ett extra anslag om 650 tkr för 
Auschwitz resor nästa år (vårtermin samt hösttermin och ytterligare 285 
tkr för att kunna upprätthålla en talpedagogtjänst. 

• Socialnämnden tilldelas det extra generella statsbidrag om ca 4,1 mnkr 
som Karlsborgs kommun erhåller. Även om statsbidraget betecknas 
som generellt så är ändå tanken från staten att det ska användas till 
äldreomsorgen. 

• Arbetsmarknadsenheten ges ett anslag om 1 mnkr. Dessa pengar 
handlar om att få personer som får försörjningsstöd i jobb. Både för 
den enskilde själv och för samhället är det av största vikt att man inte 
blir sittande hemma när man uppbär försörjningsstöd. 

D et är viktigt att nämnderna fortsätter att anpassa sin verksamhet efter den 
ekonomiska situationen och de förutsättningar som gäller i budget. Kommunen 
står inför stora investeringar framåt och då krävs det att förvaltningarna 
fortsätter sitt arbete med effektiviseringar. Det är också viktigt att påminna sig 
om att vi fortfarande befinner oss i en pandemi vilket betyder att vi behöver 
vara återhållsamma med våra skattemedel. Men tillsammans med gemensamma 
krafter i samverkan mellan förvaltningarna kommer kommunen att klara detta. 

Förslag på sammanträdet 

Socialdemokraterna: Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att: 

Socialdemokraterna yrkar på ett förfogandeanslag riktat för "heltid som norm" 
som läggs under kommunstyrelsen. 

Summan, 500 000 kr, omfördelas inom budgeten. Pengarna omfördelas från 
kommunfullmäktiges förfogandeanslag. 

Kjell Sjölund (C), Peter Lindroth (S), Torbjörn Colling (M), Ingvar Kärsmyr 
(KD) och Inger Larsson (L): Bifall till socialdemokraternas förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Notering 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 98, 2020-09-30 
Alliansen, Beslutsunderlag, 2020-09-25 



Sida 1111"'11 KARLSBORGS 
· · ·I··· KOMMUN 
5005 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(24) 
SammanträdcsdMum 

2020-10-15 

Kommunstyrelsen 

§ 109 Dnr 2020-000255 

lnvesteringsbudget för år 2021 och plan för år 2022-
2023 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsutrymme för perioden 
2021-2023 är 169 876 tkr fördelat per år enligt bilaga, inklusive 
nybyggnation av skola och arkiv. 

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

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

4. Kommunfullmäktige beslutar att tillkommande pott i 
investeringsbudgeten för år 2021 ges kommunstyrelsen i delegation att 
besluta om, maximalt 2 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Investeringsbudgeten avser år 2021 och plan för åren 2022-2023. Nämnderna 
har inkommit med förslag på investeringar för hela perioden. Ekonomienheten 
har sammanställt en grund till investeringsbudget. Därtill har politiska 
kompletteringar justerat underlaget. 

Investeringsbudgeten avser år 2021 och plan för åren 2022-2023. Nämnderna 
har inkommit med förslag på investeringar för hela perioden. Ekonomienheten 
har sammanställt en grund till investerings budget. Därtill har politiska 
kompletteringar justerat underlaget. 

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

Totalt för hela perioden 2021-2023 uppgår investeringsvolymen 169,9 mnkr, 
inklusive nybyggnation av arkiv och skola om 90 mnkr. 

Förslag på sammanträdet 

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

Notering 

Sverigedemokraterna deltar inte i förslaget till beslut. 
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Sammanträdcsdatum 

2020-10-15 

Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 99, 2020-09-30 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-09-24 

Alliansen, Förslag investeringsbudget, 2020-09-24 



Sida ~ KARLSBORGS 
· · ·I··· KOMMUN sws 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(24) 
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2020-10-15 

Kommunstyrelsen 

§ 110 Dnr 2020-000246 

Individuellt ägardirektiv för AB Vaberget 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till individuellt ägardirektiv för 
AB Vaberget gällande år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer årligen individuellt ägardirektiv för AB 
Vaberget. 

Individuella ägardirektiv för dotter- och dotterdotterbolag fastställs årligen av 
AB Vaberget. 

Förslaget till individuellt ägardirektiv för AB Vaberget har behandlats av AB 
Vabergets styrelse och innehåller mindre textmässiga förändringar gentemot 
ägardirektivet för år 2020. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 100, 2020-09-30 

Ekonomichef Anders Johansson, Beslutsunderlag, 2020-09-17 
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Kommunstyrelsen 

§ 111 Dnr 2020-000247 

Revidering gemensamma generella ägardirektiv för 
Vabergskoncernen 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till gemensamma generella 
ägardirektiv för Vabergskoncernen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektiven är fastställda av Karlsborgs kommun i kommunfullmäktige 
2012-04-26 och därefter bekräftade på bolagens årsstämmor våren 2012. 

Direktiven har efter beslut i kommunfullmäktige 2014-02-25 reviderats. De 
reviderade direktiven har under våren 2014 bekräftats av bolagens årsstämmor. 

Nu har åter de gemensamma generella ägardirektiven reviderats. Anpassning 
har skett till gällande lagstiftning och kommunens styrdokument. 

Ärendet har behandlats av AB Vabergets styrelse och lämnas nu till 
kommunfullmäktige för beslut. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 101, 2020-09-30 

Ekonomichef Anders Johansson, Beslutsunderlag, 2020-09-17 
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Kommunstyrelsen 

§ 112 Dnr 2020-000027 

Revidering av Kostprogram i Karlsborgs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Kostprogram, att gälla från 
2020-12-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Kostprogrammet ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra 
måltidsverksamheten och bidra till en hållbar utveckling. Genom ett målinriktat 
arbete runt kosten med perspektiven hälsa, miljö och kvalitet inklusive 
uppföljning. Programmet syftar också till att förbättra kommunikationen, 
samverkan och medvetenheten för betydelsen av bra kosthållning. 

I Karlsborgs kommun serveras cirka 1 100 - 1 200 måltider per dag. Alla 
matgäster och brukare ska erbjudas en välsmakande och näringsriktig kost i 
trivsam miljö med ett gott bemötande. 

Kostprogrammet gäller all kostverksamhet i Karlsborgs kommun och ska 
aktualitetsprövas under första året varje mandatperiod. 

Förslag på sammanträdet 

Inger Larsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 103, 2020-09-30 

Kostchef Britt-Marie Johansson, Beslutsunderlag, 2020-07-03 

Sida 

12(24) 



Sida 1111"'11 KARLSBORGS 
·· ·I· · · KOMMUN sws 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(24) 
Sammanträclcsdatum 

2020-10-15 

Kommunstyrelsen 

§ 113 Dnr 2020-000248 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun till 

Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett 
insatsbelopp om 1 200 kronor motsvarande återbetalat förlagslån. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun till 
Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") fram till år 2024 
ska inbetala ett insatsbelopp om 2 507 400 kr motsvarande 1 300 kr per 
invånare. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att 
besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1 300 kr per invånare. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att utse 
Karlsborgs kommuns ekonomichef att för kommunstyrelsens räkning 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 
besluten ovan. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid föreningsstämman år 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av år 2024. Den nya nivån har 
kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra 
åren enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare) 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

(kommun) 
900 
1 000 
1 100 
1 200 
1 300 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 
180 
200 
220 
240 
260 

Medlemmarna ska således, med start år 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 
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Kommunstyrelsen 

Karlsborg kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-03 till 1 
200 000 kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Dessa medel 
kommer då återbetalas men kan användas till ovan nämnda kapitalinsatser. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 104, 2020-09-30 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse,2020-09-09 

Kommuninvest, Beslutsunderlag 
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Dnr 2019-000382 

Budgetuppföljning augusti 2020 Kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens prognos baserad på utfall för augusti månad pekar på ett 
resultat som är 9 872 tkr bättre än budgeterat. Noteras kan att av totalsumman 
utgör oförbrukade förfogandeanslag 5 177 tkr. Det finns det stora 
resultatpåverkande engångsposter som delvis är osäkra, såsom exploatering, 
övertagande av Kungsgatan och rivningskostnader av skola samt Stenbryggan. 

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 105, 2020-09-30 

Ekonomienheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningens enheter 
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Kommunstyrelsen 

§ 115 Dnr 2019-000382 

Delårsrapport 2020 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens text och 
uppföljning av kommunstyrelsens styrkort för delårsrapport år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har sammanställt text och uppföljning av styrkort för 
kommunstyrelsens delårsrapport. Noteras kan att enbart ett av 
kommunstyrelsens mål är mätt vid delåret. Målet som är mätt är ekonomi och 
det är godkänt. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 106, 2020-09-30 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-09-22 

Ekonomienheten, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Kommunledningsförvaltningens enheter 
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Sanunanträdcsdatum 

2020-10-15 

Kommunstyrelsen 

§ 116 Dnr 2019-000382 

Delårsrapport 2020 och Budgetuppföljning augusti 
2020 Kommunkoncernen 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Delårsrapport för år 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt de nämnder som 
prognostiserar underskott att upprätta åtgärdsplaner för att nå budget i 
balans. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Budgetuppföljning för 
augusti 2020. 

Sammanfattning 

Kommunkoncernens delårsbokslut visar ett delårsresultat om 38,5 mnkr, 
samtidigt som helårsresultatet prognostiseras till 25,3 mnkr vilket är 17 ,5 mnkr 
över budgeterade 7 ,8 mnkr. 

Kommunens prognos för helåret, 20,9 mnkr är 16,8 mnkr över budget och är 
därmed största anledningen det bedömda positiva utfallet. Både kommunen 
och bolagen räknar med högre kostnader under hösten vilket leder till en lägre 
årsprognos än delårsresultat. 

Främsta anledning till den höga helårsprognosen är generella tillskott och 
diverse stödåtgärder från staten i och med den pågående pandemin. Hittills har 
Karlsborgs kommun varit relativt förskonade vad gäller antal sjuka och 
smittspridning. Faran är dock inte över än. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beräknar underskott i sina 
årsprognoser men nivåerna är inte alarmerande stora. 

Samtliga kommunala dotterbolag prognostiseras för helåret positiva resultat. 
Lågar elpriser för dock med sig ett onormalt lågt resultat för Karlsborgs Energi 
Försäljning AB. 

Nämndernas och bolagens ekonomi kommenteras förutom delårsrapporten 
mer ingående i budgetuppföljningen för augusti. 

Besluts underlag 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-10-07 

E konomienheten, Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsen 

§ 117 Dnr 2019-000348 

Gemensam administration 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2021 skapas en 
sammanhållen administrativ enhet - ett kansli- som organisatoriskt 
ligger under kommunledningsförvaltningen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2021 anställs en kanslichef 
på 100% för att leda denna enhet. Tjänsten som kanslichef innefattar 
även ansvar för kommunens informationssäkerhet och under året 
tillkommer även ansvar för kommunens IT-strategiska arbete. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att en lokalöversyn sker i samband med att 
en ny enhet byggs upp. En sådan översyn syftar till att enheterna sitter 
tillsammans i kommunhuset. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att Visit Karlsborgs ekonomi fortsätter att 
hanteras av kommunens ekonomiavdelning. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att samarbete mellan kommunens 
fastighetsavdelning och AB Karlsborgsbostäder sker bland annat genom 
rådgivning i samband med nyproduktion där kommunens 
fastighetsingenjör kan vara behjälplig. 

Sammanfattning av ärendet 
Ar 2019 formulerades ett uppdrag som innebar att se över en gemensam 
organisation utifrån administration, ekonomi och fastighetsförvaltning. 

Syftet med en gemensam organisation är att säkerställa en kommunkoncern 
som arbetar så effektivt som möjligt och som minimerar sårbarheten samt 
säkerställer en hög kompetens. 

I utredningen framkommer att samarbeten och en omorganisation behöver ta 
tid och göras genom små steg framåt. Detta gör att personalen kan vara delaktig 
och utvärderingar kan ske kontinuerligt. 

E nheten leds av en kanslichef som nyanställs. Tjänsten omfattar 100%. 

Till enheten förs 1 tjänst från socialförvaltningen samt 0,75 tjänst från kultur
och fritids förvaltningen samt registrator och nämndsekreterare från 
kommunledningsförvaltningen. Redan idag sköter kansliet barn- och 
utbildningsförvaltningens nämndadministration. 

Arkivarierna samt receptionspersonalen kommer ingå i gruppen. 

Till enheten knyts centrala digitala system som till exempel Ciceron. 

Sida 

18(24) 
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Kommunstyrelsen 

Förslag på sammanträdet 

Kjell Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 102, 2020-09-30 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Beslutsunderlag, 2020-09-15 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

De kommunala bolagen 
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Kommunstyrelsen 

§ 118 Dnr 2020-000230 

Överenskommelse om kompetensförsörjning och 
omställningsavtal, KOM-KR 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Överenskommelse om kompetens- och 
omställningsavtal, KOM-KR, att gälla som lokalt kollektivavtal i Karlsborgs 
kommun från 2020-05-01. Det lokala kollektivavtalet gäller enligt det centrala 
avtalets bilaga 5. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och de centrala 
arbetstagarorganisationerna har tecknat ett nytt kompetens- och 
omställningsavtal, KOM-KR. Avtalet gäller från och med 2020-05-01 och 
ersätter KOM-KL, Överenskommelse om omställningsavtal. 

Det centrala omställningsavtalet KOM-KL tecknades 2012 och från och med 
2017 kompletterades avtalet med bilagan TLO-KL om tidig lokal omställning. 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund omfattades inte av detta avtal. 

Under december 2019 träffade centrala parter Principöverenskommelse - Nytt 

kompetens- och omställningsavtal. Motsvarande överenskommelse träffades 
med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd med 
skillnaden att den är tidsbegränsad och gäller under perioden 2020-05-01- 2022-
12-31. 

Förslag på sammanträdet 

Jonas Davidsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 107, 2020-09-30 

HR-chef Sara Hedberg, Beslutsunderlag, 2020-09-01 

Beslutet ska skickas till 

HR-enheten 
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Kommunstyrelsen 

§ 119 Dnr 2020-000244 

Äskande barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta äskande att ur sitt 
förfogandeanslag frigöra 100 000 kr till 17 elevdatorer avsedda för 
elever i förskoleklass på Mölltorpskolan samt skrivare, 
installationskostnader och viss kompetensutveckling för pedagogisk 
personal. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en återrapportering ska ske efter avslutat 
projekt. 

Sammanfattning av ärendet 

Forskning och erfarenhet visar tydligt att barn lär sig läsa och skriva snabbare 
med digitala hjälpmedel än utan. E fter att de lärt sig läsa och skriva med datorn 
som stöd följer färdigheten att skriva med penna vilket då blir enklare. 

Vinsterna blir att vi slipper fokusera på själva IKT-hjälpmedlet högre upp i 
årskurserna utan kan ägna den tiden åt kunskapsinhämtande i enlighet med 
kursplanerna. Vidare kommer pojkar som är sena i sin motoriska utveckling 
slippa känna misslyckande och därmed undviks dålig självkänsla och dess 
följder som dåligt beteende, skolk etcetera. 

Vi avser att försöka få en högskola att bedriva följeforskning på detta 
pilotprojekt och då även dra nytta av den positiva uppmärksamheten. 

Notering 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 108, 2020-09-30 

Skolchef Harald Lundqvist, tjänsteskrivelse, 2020-09-20 

Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2020-09-15 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 120 

Delegations beslut 

Sida 
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Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Kommunstyrelsen 

§ 121 

Meddelanden 

Sida 
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Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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Kommunstyrelsen 
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§ 122 

Information 
Projektledare Asa Dahlstedt informerar om IT-samarbetet med Skövde 
kommun. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, fastighetschef Mikael Arthursson och 
skolchef Harald Lundqvist informerar om förändringar av Carl Johanskolan. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, fastighetschef Mikael Arthursson och 
kultur- och fri tidschef Thomas Blomgren informerar om utbyggnaden av 
lokaler på Moliden. 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson informerar om Gemensam 
administration. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Budgetuppföljning augusti 
2020 och Delårsrapport 2020. 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om: 

• Budget 2021 

• Reviderat fårdtjänstreglemente 




