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KSAU § 1 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

KSAU §2 Svar på medborgarförslag om utvidgning av utegym 

Dnr 291.2017 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
anse medborgarförslaget bifallet. 

Sammanfattning 
J an-Ove Flodin har ställt ett medborgarförslag gällande utvidgning av utegym. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har avsatt 50 tkr för ytterligare ett utegym vid 
Molidens idrottsanläggning år 2018. Detta gym kommer att vara i anslutning 
till fotbollsplanerna. I och med detta anser kultur- och fritidsnämnden att 
behovet i nuläget är uppfyllt. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 83, 2017-12-13 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2017-11-21 
Jan-Ove Flodin, Medborgarförslag, 2017-10-16 

I U tdragsb est yrkande 
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Sida 6 

KSAU §3 Nya regler och avgifter för biblioteken i Karlsborgs 
kommun 

Dnr 323.2017 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar anta Låneregler och avgifter för 
Bibliotek Mellansjö, 2017-10-31 att gälla från och med 2018-03-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden rätt att 
framöver besluta gällande avgifter för bibliotek Mellansjö. 

3. Besluten enligt punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att samtliga 
åtta kommuner antar samma beslut. 

Sammanfattning 
Sedan 2015 ingår Karlsborgs bibliotek som en medaktör i det regionala 
bibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjö (Hjo, Gullspång, Karlsborg, 
Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda). Samarbetet fokuserar för 
närvarande på en gemensam bibliotekskatalog och gemensamt utlåningsarbete. 
För att kunna hantera detta tillsammans så effektivt som möjligt har Bibliotek 
Mellansjös styrgrupp bestående av bibliotekscheferna från de åtta 
kommunerna bestämt att vi ska ha ett gemensamt dokument för låneregler och 
avgifter som gäller för samtliga bibliotek i samarbetet. 

Dokumentet är att betrakta som ett levande dokument en tid framöver. Vi 
kommer göra justeringar allt efter som samarbetet utvecklas. Grunden är 
däremot lagd. För att slippa belasta kommunfullmäktige med varje förändring 
bör kultur- och fritidsnämnden få mandat att besluta i denna fråga framöver. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut § 82, 201 7-12-13 
BibliotekschefRebecca Levander, Tjänsteskrivelse, 2017-11-21 
Kultur- och fritidsnämnden, Låneregler och avgifter, 2017-12-14 

I Utdmgsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

KSAU §4 Policy och riktlinjer för lokalförsörjning och lokala hyror 

Dnr 319.2017 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa policy och riktlinjer för 
lokalförsörjning och interna hyror att gälla från 2018-04-01 och tillsvidare. 

Sammanfattning 
Fastighetsenheten har utarbetat ett förslag till Policy och riktlinjer för 
lokalförsörjning interna hyror då den nuvarande slutade gälla 2014-12-31. 

Beslutsunderlag 
FastighetschefMikael Arthursson, Tjänsteskrivelse, 2017-12-11 
Fastighetsenheten, Policy och riktlinjer 

IUtdragSbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

KSAU § 5 Framtida matproduktion i Karlsborgs kommun 

Dnr 16.2016 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ny organisation 
för kostenheten. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ny detaljbudget 
för kostorganisation samt att 659 tkr överförs från kostorganisationen 
till barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Under hösten 2016 genomfördes en utredning av måltidsverksamheten med 
hjälp aven extern konsult "Utredning av måltidsverksamheten i Karlsborgs 
kommun". 

Utredningen rekommenderar att: 
Samtliga kök byggs om/ändras om till tillagningskök förutom Strandskolan. 
Alla kök bör vara organiserade i en gemensam kostenhet som leds aven 
kostchef/måltidschef. 

Fastighetschefen gavs i uppdrag att utreda vilka tekniska lösningar och 
investeringar som krävs för tillagningskök enligt måltidsutredningens 
rekommendationer. 

I mars 2017 beslöt kommunstyrelsen att tillagning av mat ska, utöver vid 
Haganäset, ske vid Kompassen, Myran, Kvarnbäcken, Carl Johanskola samt 
Mölltorps skola. 

Kommunstyrelsen gav fastighetschefen i uppdrag att genomföra de 
ombyggnationer som krävs vid de olika enheterna. 

I oktober 2017 beslöt kommunstyrelsen att utredningen av kostverksamheten 
ska kompletteras med dimensionering av personal av och ny organisation för 
kostproduktionen och att inriktningen skall vara att samordna 
kostverksamheterna i Karlsborg, Tibro och Hjo kommuner. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Utredning 
Central Samverkansgrupp, Protokoll, 2017-12-11 
Personalenheten, Riskbedömning 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

KSAU §6 Svar på motion om Brott mot bidragslagen 

Dnr 246.2017 

Arbetsutskottets iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
avslå motionen. 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att "Karlsborgs kommun, i de fall det kan misstänkas att 
brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007:612, ska polisanmäla de ungdomar 
som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer". 

Alla regelverk kring nyanlända hanteras av staten. Riksdagen beslutar om 
lagar, regeringen har möjlighet att utfärda förordningar och Migrationsverket 
har det övergripande ansvaret för mottagningen av nyanlända. 

Kommunens ansvar handlar, till övervägande delen, om utbildning såsom 
förskola, grundskola, gymnasieskola och SFI. Kommunen har dessutom 
ansvar för boende av olika slag samt frågor inom ramen för socialnämndens 
verksamhetsområden. Kommunens ansvar för nyanlända skiljer sig därmed 
inte från det ansvar kommunen har för övriga kommuninvånare. 

I statens (Migrationsverkets) ansvar ingår också finansiering av allt som hör 
till de nyanlända. Kommunen söker medel för de kostnader som kommunens 
ansvar innebär. Utöver en tidvis stor eftersläpning i Migrationsverkets 
utbetalningar fungerar detta mycket bra. Kommunen har fått alla de medel 
som har återsökts. 

All hantering av ensamkommande barn är Migrationsverkets ansvar. Det 
gäller även åldersbedömningar. Kommunen är överhuvudtaget inte inblandad i 
de processerna. Eventuell polisanmälan av de ungdomar som skrivs upp i ålder 
är därmed en fråga för Migrationsverket, inte för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2017-10-30 

Utdrags best yrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

KSAU § 7 Svar på motion om Försvarsgymnasium 

Dnr 58.2017 

Arbetsutskottets förslag 

Sida 10 

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

Sammanfattning 
Motionären föreslår att kommunen tar initiativ till en utredning tillsammans 
med försvarsmakten för att etablera en gymnasieskola för försvaret med 
riksintag i Karlsborg. 

Alla gymnasieutbildningar ställer krav på utbildade legitimerade lärare. En 
gymnasieutbildning har många delkurser inom olika programinriktningar som 
ska erbjudas eleven. Detta innebär att skolan behöver ha ett stort elevunderlag 
för att kunna tillgodose elevers önskemål om kurser och utbildningsvägar. 

Flera nationella program innebär fler utbildningsvägar och större kursutbud. 
På gymnasieskolor undervisar lärare på flera program och kan på så sätt 
attrahera behöriga lärare med hela tjänster. 

För elever är en skola med många program en fördel. Det skapar en mix av 
elever med olika intressen som är givande för elevens egna utveckling och för 
samhället i stort. Detta får Karlsborg svårt att erbjuda. 

Ett försvarsgymnasium som en inriktning på ett teoretiskt/yrkesförberedande 
program bör förläggas till en större redan befintlig gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 
KommunchefKjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-01-04 
Björn Rubenson (KD), Motion, 2017-03-01 

I Utdrngsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

KSAU §8 Svar på motion om Fiskeväg 

Dnr 235.2017 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelsens 
beslut att anse motionen bifallen. 

2. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
söka medfinansiering för att genomföra projektet och att därefter 
presentera en budget för kommunstyrelsen innan projektet påbörjas. 

3. Redovisning av uppdraget ska lämnas till kommunkansliet senast 
2018-09-21. 

Sammanfattning 
Centerpartiet i Karlsborg har lämnat in en motion om byggnation aven 
fiskväg i Forsvik mellan Bottensjön och sjön Viken. En fiskväg mellan 
Bottensjön och Viken är en viktig del i det arbete som pågår på för att 
återskapa öppna fiskvägar mellan Östersjön och sjön Vnden. 
Centerpartiet yrkar på att "Karls borgs kommun undersöker och möjliggör en 
fri passage för fisk i Forsvik. " 

Området vid Forsviks ån där fiskvägen bedöms vara lämplig att bygga ligger 
inom fastigheten Forsvik 5:85 som ägs av Karlsborgs kommun. 

Den totala kostnaden bedöms till ca 3 mnkr. Möjligheter finns för kommunen 
att söka medel för delfinansiering. 

Beslutsunderlag 
SamhällsbyggnadschefHåkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2017-12-28 
Anders Lundgren (C), Motion, 2017-09-19 

I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

KSAU §9 Förslag till nytt samverkansavtal med Karlsborgs 
Utveckling AB 

Dnr 284.2017 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat samverkansavtal med 
Karlsborgs Utveckling AB att gälla från 2018-04-01 till och med 2019-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 2014-09-23 ett 
samverkansavtal med Karlsborgs Utveckling AB. Avtalet gällde för tiden 
2015-01-01 - 2017-12-31. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2017-11-13 att förlänga 
avtalet att gälla till och med 2018-03-31. 

I samband med arbetet att ta fram ett nytt avtal har KUB:s verksamheter 
utvärderats. Denna utvärdering har resulterat i att Arbetsmarknadsenheten 
(AME) från och med 2018-04-01 inte kommer att vara KUB:s 
ansvarsområde utan kommer att ingå som en verksamhetsgren i den 
kommunala organisationen underställd kommunstyrelsen. 

Denna organisationsförändring har samverkats och en risk- och 
konsekvensanalys har genomförts. 

Under hösten 2019 kommer en utvärdering att göras innan nytt avtal tecknas. 
Det nya avtalet innebär att KUB fokuserar på att vara det lokala näringslivets 
och kommunens gemensamma resurs för utveckling av näringslivet i 
Karlsborgs kommun. 

Beslutsunderlag 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-01-17 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 20 l 7-11-08 
Kommunledningsförvaltningen, Avtal 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

KSAU § 10 Tillfälligt kommunbidrag 

Dnr 3.2018 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden tilldelas ett extra 
kommunbidrag för år 2018 om totalt 560 tkr. 

Sammanfattning 

Sida 13 

Riksdagen har fastställt regeringens förslag i höständringsbudgeten om ett 
tillfälligt kommunbidrag för kommuner åren 2017 och 2018. Bidragets storlek 
baseras på hur många asylsökande ensamkommande barn över 18 år som 
bodde i kommunen den 30 juni 2017. Bidraget fördelas proportionellt bland 
berörda kommuner. 

Det sker ingen uppföljning i efterhand hur medlen använts och kommunen kan 
välja hur medlen ska användas. 

Medlen klassar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som generella 
statsbidrag då användningsområdet är fritt. Medlen bokförs därmed på 
kommunens finansförvaltning. För Karlsborgs kommun är tilldelningen 
l 120824 kr för 2017 samt 560 412 kr för 2018. 

Beslut, fördelning och hur medlen ska användas har kommit väldigt sent 
hösten 20 l 7 efter att kommunens budgetramar för 2018 var fastställda. 
Socialnämnden har dock räknat med att medlen för 2018 skulle komma som 
ett riktat statsbidrag till deras verksamhet och har därför med denna intäkt i sin 
budget 2018. 

Förslaget är att medlen för 2017 redovisas som ett generellt statsbidrag under 
finansförvaltningen. Att medlen för 2018 fördelas ut från finansförvaltningen 
till socialnämnden som ett extra kommunbidrag för år 2018. 

Notering 
Centerpartiet deltar inte i förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2018-01-15 

IUtdragSbestyrkande 



Justerandes sign 

KARLSBORGS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

KSAU § 11 Revidering av Regler rör ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda 

Dnr 6.2017 

Arbetsutskottets rörslag 

Sida 14 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till reviderade 
Regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun 
mandatperioden 2015-2018, att gälla från och med 2018-03-01. 

Sammanfattning 
2018-01-01 började en ny kommunallag att gälla. Bland det som ändras i den 
nya lagen jämfört med den tidigare hör en del regleringar av rätten till 
semester, sjukskrivning och föräldraledighet för de förtroendevalda som har 
ett uppdrag som totalt omfattar mer än 40 procent av heltid. I Karlsborgs 
kommun är det under innevarande mandatperiod endast kommunstyrelsens 
ordförande samt 2:e vice ordförande som är berörda av förändringen. 

Val- och arvodesberedningen har behandlat förslaget till reviderade regler och 
har då tillstyrkt det. 

Grundtanken med regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda är att de 
skall fastställas i god tid före varje ny mandatperiod. Att ändra reglerna under 
löpande mandatperiod skall så långt möjligt är undvikas. 

I det nu aktuella förslaget anser beredningen att det inte föreligger några 
hinder att göra de justeringar som föreslås även mitt i en mandatperiod. Det 
handlar enbart om anpassning till den nya kommunallagen. 

De föreslagna förändringarna bedöms inte medföra några ökade kostnader för 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-16 
Val- och arvodesberedningen, Förslag 

Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 12 Ändring av förbundsordningen rör Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 

Dm 1.2018 

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till ändring av 
förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, att gälla från och 
med 2018-03-01. 

Sammanfattning 
I den nya kommunallagen (SFS 2017:725) återfinns vissa bestämmelser som 
äger tillämpning på kommunalförbund. Följande ändrade lydelser inarbetas i 
förbundsordningen för att uppfylla bestämmelserna i kommunallagen: 

• Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

• I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och 
ersättare samt deras mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kap. 3-5§§ 
och 7§ kommunallagen (SFS 2017:725). 

• Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
Anslagstavlan ska innehålla information enligt 8 kap. 10§ 
kommunallagen. 

• Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på 
kommunalförbundets anslagstavla. 

• Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18§ i 
kommunallagen. Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från 
årsskiftet efter uppsägningen. 

• § 19 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

• Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla 
ersättning i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Skövde 
kommun. 

• F ast arvode till ordförande fastställs av förbundsdirektionen, utan 
medverkan av denne. 

• Samordning skall ske för ordförande, ledamot, revisor eller ersättare 
med fast arvode hos den egna kommunen. 

• § 22 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning 

• Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets 
årsredovisning vid det sammanträde där direktionen där direktionen 
behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde är öppet för 
allmänheten och ska tillkännages på kommunal förbundets 
anslagstavla. 

I UtdragsbestyIkande 
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Förändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär. Ingen översyn av 
övrigt innehåll i förbundsordningen har skett. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-16 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Missiv, 2018-01-02 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Beslut § 142, 2017-12-14 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Förslag till förbundsordning 

Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 13 Revidering av hälso- och friskvårdspolicy rör Karlsborgs 
kommun 

Dnr 14.2018 

Arbetsutskottets rörslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna forslaget till revidering av Hälso- och 
F riskvårdspo Ii cy. 

Sammanfattning 
Personalenheten har reviderat nuvarande Hälso- och Friskvårdspolicy som 
antogs i KF 2009-03-30. Detta med anledning av att Karlsborgs kommun från 
och med 2018-01-01 erbjuder anställda i kommunen att välja mellan 
friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. 

Beslutsunderlag 
Personalchef Inga-Lill Lundgren, Tjänsteskrivelse, 2018-01-15 
Personalenheten, Policy 

Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 14 Kommunchefens arbetsuppgifter 

Dnr 44.2018 

Arbetsutskottets förslag 

l. Kommunstyrelsen beslutar att benämningen på Karlsborgs kommuns 
ledande tjänsteperson ska vara kommunchef. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
uppdragsbeskrivning för kommunchef i Karlsborgs kommun att gälla 
från och med 2018-02-07. 

Sammanfattning 
2018-01-01 började Sveriges nya kommunallag att gälla. En av nyheterna är 
att kommunerna åläggs att utforma och anta en instruktion för kommunens 
ledande tjänsteperson. I lagen kallas tjänsten kommundirektör men kommunen 
ges möjlighet att använda annan benämning. I Karlsborgs kommun benämns 
kommunens ledande tjänsteperson kommunchef. 

Enligt den nya kommunallagen ska delar av instruktionen vara obligatorisk, 
vilket syftar till att skapa likvärdighet mellan Sveriges kommuner. 

En kommundirektör/kommunchef har enligt den nya kommunallagen till 
uppgift att: 
"Ansvara för att samtliga ärenden som styrelsen ska behandla är 
tillfredsställande beredda och utredda samt förenliga med gällande lagar och 
föreskrifter. 

I detta ligger att direktören/ chefen ska se till att underlagen för besluten är 
utformade på ett sakligt och opartiskt sätt samt baserade på professionell 
sakkunskap om det aktuella området. 

De förtroendevalda ska kunna ha tillit till att underlagen innehåller den 
information som behövs för att kunna fatta ett rättssäkert beslut. 

De ska också kunna lita på att direktören/chefen i sina underlag har redovisat 
om det föreligger osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna och att till exempel. 
en försäljning av verksamhet eller av andra tillgångar är korrekt värderade. 

Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt 
osäker. 

Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till 
besluten i ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska." 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen har nu att besluta vilken benämningen av kommunens 
ledande tjänsteperson ska vara. Beredningens förslag är att kommunstyrelsen 
beslutar att benämningen ska vara kommunchef. 

Kommunstyrelsen ska dessutom fastställa en uppdragsbeskrivning för den 
ledande tjänstepersonen och ett förslag till uppdragsbeskrivning för 
kommunchef i Karlsborgs kommun finns nu framtaget. Beredningen föreslår 
att kommunstyrelsen fastställer förslaget att gälla från och med 2018-02-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-12 

IUtdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Karlsborgs Godmanförening har inkommit med en skrivelse till kommunen. 
A v skrivelsen framgår att föreningen i samarbete med föreningen Ex Corde 
vill driva ett boende för ensamkommande flyktingbarn, som fyllt 18 år. 

Man önskar kostnadsfritt disponera den röda stugan på området norr om Göta 
Kanal. Föreningen skriver också att kommunens åtagande förväntas omfatta 
internetuppkoppling, busskort och visst vaktmästeri. Boendet drivs som 
"Härbärge för ensamkommande flyktingungdomar" ett "EBO" (eget boende) 
där ungdomarna själva sköter allt såsom städning, disk, tvätt, handla och laga 
mat. Godmanföreningen tillsammans med Ex Corde ansvarar för 
verksamheten. Föreningarna stödjer ungdomarna och besöker dagligen 
boendet. 

F öreningen anför att deras begäran beräknas ekonomiskt med god marginal 
falla inom ramen för de extra anslag varje kommun är tilldelade genom beslut 
i riksdagen den 8 december 2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-18 
Karlsborgs Godmanförening, Begäran, 2017-11-30 

I UtdragSbestyrkande 
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l. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera lärarutbildningarna vid 
Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kr per invånare. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att 16 tkr anslås ur kommunstyrelsens 
förfogandeanslag. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommuner har stora svårigheter att rekrytera behöriga lärare. 
Kommunalförbundets styrelse har gett kansliet i uppdrag att försöka etablera 
lärarutbildningar till Skaraborg då det bedöms finnas större möjlighet att de 
som utbildar sig lokalt också kommer att finnas tillgängliga för den lokala 
arbetsmarknaden. 

Nu har det lyckats med en konstruktion där Högskolan i Borås, som 
huvudman, förlägger del av sin lärarutbildning vid Högskolan i Skövde. 
Initialt kommer detta sätt att dela utbildningarna på två utbildningsorter att 
innebära merkostnader. 

Lärarutbildning vid Högskolan i Skövde, med Högskolan i Borås som 
huvudman, startar i januari 2018. Söktrycket har varit mycket högt och antalet 
förstahandssökande har överstigit antalet platser med råge. 

Den bedömda merkostnaden för 2018 är 1,8 mkr. Tanken är att dessa 
kostnader ska delas mellan Högskolorna i Borås och Skövde samt Skaraborgs 
kommunalförbunds medlemskommuner. Vad gäller förutsättningarna för 
finansiering kommande år avser Högskolan i Borås att ansöka om ökad 
resurstilldelning för verksamheten i Skövde. 

Skaraborgs kommunalförbunds styrelse har beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta beslut om medfinansiering av 
lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 2018 med 2,25 kr per 
invånare. 

Beslutsunderlag 
KommunchefKjell-Ake Berglund, Tjänsteskrivelse, 2018-01-12 
Skaraborgs kommunalförbund, Beslut § 106 

Utdragsbestyrkande 
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1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att i 
samverkan med barn- och utbildningschefen ta fram alternativt förslag 
till placering aven ny skola. 

2. Redovisning av uppdraget ska lämnas till kommunkansliet senast 
2018-06-16. 

Sammanfattning 
Planeringen av byggandet aven ny skola har dragit ut på tiden. Den placering 
som har varit huvudinriktningen är strax söder om Molidens sim- och 
idrottshall. En sådan etablering ger möjligheter till samnyttjande av sim- och 
idrottsanläggningarna på Moliden. Även ytor för parkering kan då samnyttjas 
av både skola och besökare till Moliden. 

Vid förhandskontakter med berörda myndigheter har positiva förhandsbesked 
lämnats. En formell fråga har ställdes i april 2017 till Statens fastighetsverk 
om ett köp eller att genom tomträttsavtal få tillgång till marken för att bygga 
en ny skola. Ett besked på förfrågan bedömdes kunna lämnas under 
sommaren. Tyvärr dröjer det utlovade beskedet. 

Skolans behov är stort och byggandet aven ny skola brådskar. För att 
planeringen och byggandet aven ny skola inte ska försenas ytterligare bör 
kommunen undersöka andra möjliga placeringar aven ny skola. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-01-04 

I Utdrngsbestyrkande 
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KSAU § 18 Uppdrag avseende förutsättningar for detaljplanearbete 
Södra kanalområdet 

Dnr 10.2018 

Arbetsutskottets forslag 

1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översiktlig markundersökning av området. 

2. Redovisning av uppdraget ska lämnas till kommunkansliet senast 
2018-04-20. 

Sammanfattning 
Det aktuella området har ett centralt attraktivt läge och rymmer idag ett antal 
verksamheter så som kommunförråd, varv, småindustrier, båtuppställning och 
ställplats för husbilar. Båtuppställningen och ställplatsen drivs av Carlsborgs 
segelsällskap som arrenderar marken av Karlsborgs kommun. 

Gällande detaljplan för området är ifrån 1950. För att möjliggöra en utveckling 
av området för till exempel bostäder och besöksnäring finns ett stort behov av 
att ta fram en ny detaljplan. För att kunna bedöma förutsättningarna för en ny 
detaljplan för området bör förekomsten av eventuella markföroreningar på 
området undersökas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-01-04 

IUtdragsbestyrkande 
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1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av lokalvården i extern regi och 
förutsättningarna för att återta lokalvården i egen regi. 

2. Redovisning av uppdraget ska lämnas till kommunkansliet senast 
2018-04-16. 

Sammanfattning 
Sedan den 1 januari 2010 är lokalvården i Karlsborgs kommun utlagd på en 
extern entreprenör. Nuvarande avtal med Förenade Service löper ut den 31 
januari 2019 . Avtalet går därefter inte att förlänga ytterligare. 

Karlsborgs kommun har då två alternativ, att genomföra en ny 
upphandlingsprocess eller att återta lokalvården i egen regi. 

Inför påbörjandet aven ny upphandlingsprocess finns ett behov av att 
utvärdera lokalvården och den externa driften. Översynen bör även belysa 
förutsättningarna för att återta lokalvården i egen regi. 

Ett antal relevanta frågeställningar bör besvaras: 

• Ekonomi, hur har det ekonomiska utfallet varit under avtalstiden? 

• Kvalitet, levereras idag den kvalite på lokalvården som verksamheten 
efterfrågar? 

• Hur påverkar driftsformen ekonomin och kvaliten? 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tj änsteskri velse, 2018-01-04 

Utdragsbestyrkande 
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KSAU § 20 Samråd reviderad iörbundsordning Tolkiörmedling Väst 

Dnr 8.2018 

Arbetsutskottets iörslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun inte har 
något att erinra mot upprättat förslag till ändring av förbundsordningen för 
Tolkförmedling Väst. 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning med 
anledning av den nya kommunallag som trädde i kraft 1 januari 2018 och att 
direktionen i september 2017 beslutade att öppna upp för nya medlemmar i 
förbundet (se bilaga 17/0344-2). Medlemmarna ges nu möjlighet att yttra sig 
över förslaget innan det går ut till samtliga fullmäktige för beslut. 

Förbundsordningen har inte arbetats om sedan förbundets start 2013. Inför 
årsskiftet 2014/2015 då förbundet senast tog in nya medlemmar, gjordes inga 
övriga ändringar än att de nya medlemmarna skrevs in i texten. 

Nuvarande förbundsordning var skriven inför uppstart av förbundet och för ett 
fåtal medlemmar och har nu arbetats om för att passa förbundets nuvarande 
form. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen 
möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets 
verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. Nya medlemmar kommer även att 
läggas till i förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-01-16 
Tolkförmedling Väst, Samråd, 2018-01-09 

Beslutet ska sändas till 
Tolkförmedling Väst 

I Utdrngsbestyrkande 
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KSAU § 21 Personalfrågor 

Inga personalfrågor finns att redovisa. 

I Utdmgsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-22 

Integrationssamordnare Caroline Falkander informerar om integrationsmedel 
för år 2017. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Möte med lönenämnden 

• Möte med landshövdingen 

I Utdragsbestyrkande 


