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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sida 88 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordfdrande 

Justerande 

Organ 

Sa!mnanträdesdatum 

Datum fOr anslags uppsänande 

Förvaringsplats fOr protokollet 

Underskrift 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

Kommunhuset, tisdag den lO september 2013, kI.09.00-IS.00 

Kj ell Sjölund 
Catarina Davidsson 
Agneta Artman 
Lars Åke Carlsson 
Inger Larsson, tj.ers. 
Björn Rubenson 
Peter Lindroth 
Anna Bruzell, till § 76 
Stig Carlsson 
Maria Gustavsson 
Leif Andersson 

Thomas Johansson, kommunchef 
Eva Hoving Eklund, sekreterare 

(C) 
(C) 
(M) 
(M) 
(FP) 
(KO) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 
(S) 

Anders Johansson, ekonomichef, §§ 76-77 
Ann Norling Gustavsson, folkhälsoplanerare, § 82 
Magnus Johansson, Skanska, § 82 

Peter Lindroth (S) 

Kansliet, måndag den 16 september 2013 

~----'-~--~--~-----
Eva HO~~~~---

RJell Sjölu (C) 

___ ~ __ e _.':?s-.m .. mmmm __ m.m __ mm __ m .... ___ . 
Peter Lindroth (S) 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

Paragrafer nr 70·84 
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2013-09-1 6 Datum fö, anslags nedtagande 2013-10-08 

Kansliet /_ /J _ ./1 
~ö~~---a~------------------------
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

Innehållsförteckning 

KS § 70 "". Godkännande av dagordning 

KS § 71 "". Förslag till ny Förbundsordning fOr 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

KS § 72 "". Svar på motion från Peter Lindroth (S) 
om lnfOr öppna nämndsammanträden på fOrsök 
under ett år 

KS § 73 "". Svar på medborgarförslag om 
kajskoning vid Strandvägen 

KS § 74 "". Svar på medborgarfOrslag om 
estrad vagn. 

KS § 75 "". Svar på medborgarförslag om 
vinteröppna toaletter 

KS § 76 "". Delårsrapport 2013 

KS § 77 "". Budget och verksamhetsplan år 2014 för 
kommunstyrelsen 

KS § 78 "". Revidering av undertecknande av 
handlingar . 

KS § 79 "". Bidrag till Näringslivsgala 2013 

KS § 80 "" Angående begäran om uppgifter inom 
det veteranpolitiska området 

KS § 81 "" Tjänsten som förvaltningscheffOr 
kultur- och fritidsförvaltningen 

KS § 82 "". Information 

KS § 83 "". Delegationsbeslut 

KS § 84"". Meddelanden 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 90 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 70 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med förändringen att ärendena Angående begäran om 
uppgifter inom det veteranpolitiska området och Tjänsten som 
förval tningschef för kultur- och fritidsförval tningen läggs till dagordningen. 

Uldragsbcstyrkandc 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 91 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 7l Förslag till ny Förbundsordning fOr Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

Dnr 145.2013 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ny Förbundsordning för 
Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Representanter för Skara Energi AB och Avfallshantering Östra Skaraborg har 
undersökt förutsättningarna för Skara kommuns medlemskap i 
kommunalförbundet. 

Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg har därefter i sammanträde 
2013-06-03 beslutat föreslå att Skara kommun ansluts till kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg från och med 2014-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 74, 2013-08-27 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Protokoll § 43, 2013-06-03 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Förslag till ny förbundsordning 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Skrivelse, 2013-05-21 
Avfallshantering Östra Skaraborg, Förbundsordning, 2012 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 92 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 72 Svar på motion från Peter Lindroth (S) om Inför öppna 
nämndsammanträden på försök under ett år 

Dnr 165.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Sammanfattning 
Peter Lindroth (S) har inkommit med en motion om att nämndsammanträden, 
på försök under ett år, ska vara offentliga. 

Förslag på sammanträdet 
Anna Bruzell (S), Stig Carlsson (S): Bifall till Peter Lindroths motion. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Bruzell och Stig 
Carlssons bifallsförslag och finner att kommunstyrelsen föreslår till 
kommunfullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kjell Sjölund (C), Yttrande, 2013-09-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 75,2013-08-27 
Peter Lindroth (S), Motion, 2013-06-25 

Utdragsbcstyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 93 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 73 Svar på medborgarförslag om kajskoning vid Strandvägen 

Dnr219.2013 

Kommunstyrelsens forslag 
Kommunfullmäktige avslår medborgarfårslaget om kajskoning utefter 
Strandvägen med hänvisning till att förslaget kommer att innebära allt för 
höga kostnader för kommunen. 

Sammanfattning 
Anders Akerberg har lämnat in ett medborgarförslag om kajskoning utefter 
Strandvägen. 

Gata-/parkenheten har svarat att kostnaden för att genomfåra den föreslagna 
åtgärden skulle bli hög och att det är Trafikverket som är ansvarig för gata och 
cykelväg utefter Strandvägen. 

Beslut på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott, § 23, 2013-08-27 
Anders Akerberg, Medborgarförslag, 2013-06-17 
Gata-/parkenheten, Tjänsteskrivelse, 2013-08-19 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 94 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS§74 Svar på medborgarförslag om estradvagn 

Dnr 222.2013 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar alt medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till kommunchefThomas Johanssons skrivelse. 

Sammanfattning 
Anders Åkerberg anser, i medborgarförslag till kommunfullmäktige 2013-06-
14, alt den estradvagn som används vid olika evenemang i kommunen är i så 
dåligt skick alt den antingen bör totalrenoveras eller skrotas. 

Den estradvagn som avses ägs av Intresseföreningen i Forsvik. Karlsborgs 
turism AB lånar vagnen för olika evenemang bland annat nationaldagsfirandet, 
Bondens marknad och julskyltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott, § 24, 2013-08-27 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-08-21 
Anders Åkerberg, Medborgarförslag, 2013-06-17 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 95 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS §75 Svar på medborgarfOrslag om vinteröppna toaletter 

Dnr 220.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Återremiss för ytterligare beredning. 

Sammanfattning 
En sammanställning är upprättad på vilka offentliga toaletter som finns i 
Karlsborgs kommun. De totala kostnaderna for offentliga toaletterna är 250 tkr 
per år exklusive toaletter vid badplatser. 

Fler toaletter skulle kunna vara öppna året runt. Pingstkyrkan, 
Ingenjörsparken, Busstationen, Rödesund och Forsvik skulle vara lämpliga 
under forutsättning att nya avtal tecknas med icke kommunala byggnader. 
Kostnader på planerat och akut underhåll kommer att öka men är svåra att 
bedöma. Skadegörelsen är den stora kostnaden för akut underhåll. Kostnaden 
för städning beräknas öka med 170 tkr per år. El, uppvärmningen och nya 
avtal med 125 tkr per år. 

Förslag på sammanträdet 
Lars Åke Carlsson CM): Återremiss for ytterligare beredning. 

Beslutsgång 
Ordforande ställer arbetsutskottets förslag mot Lars Åke Carlssons forslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Åke Carlssons 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott, § 25, 2013-08-27 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse 2013-08-21 
Fastighetsenheten, Sammanställning offentliga toaletter 
Medborgarforslag, Vinteröppna toaletter, 2013-06-25 

Utdragsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 96 

Justcmndcs sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 76 Delårsrapport 2013 

Dnr 228.2012 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att utveckla 
underlaget och återkomma till ett extra kommunstyrelsesammanträde onsdag 
den 25 september kl.18.00. 

Sammanfattning 
Ett negativt resultat om -3,3 mnkr prognostiseras for helåret. Nivån får anses 
som helt oacceptabel och åtgärder bör skyndsamt vidtas. Särskilt oroande är 
det stora underskottet från verksamheterna -12 mnkr. 

Största delen av verksamhetens underskott beror på ökade kostnader for 
individ- och familjeomsorg, hemvård, anläggning av ny gång- och cykelbana, 
raserade bryggor, pensionskostnader samt ökade kostnader for barn i behov av 
särskilt stöd. 

Delar av underskottet kan dock återhämtas i och med återbetalning AF A
forsäkring gällande 2005 och 2006 inbetalda premier. Dessa återbetalningar är 
ej inräknade då de ej var kända vid rapporttillfållet. Återbetalningarna är dock 
avengångkaraktär och är ej någon långsiktig lösning på verksamhetens 
underskott. 

Utfallsprognosen for kommunens styrkort talar for att de flesta styrtalen år 
2013 kommer att uppnås. Inom några få områden kommer dock inte styrtalen 
att uppnås. 
De kommunala bolagen visar totalt en årsprognos på 4,6 mnkr före skatt vilket 
är något bättre än foregående bokslut (4,0 mnkr). 
Betydligt lägre intäkter än budgeterat for nya guideturen vid Karlsborgs 
fåstning är främsta orsaken till Turismbolagets stora underskott (-0,7 mnkr). 
En långsiktig lösning for att komma till rätta med Turismbolagets 
återkommande underskott är av största vikt. 

Totalt for kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) 
innebär detta en prognos for årets resultat på O, I mnkr (efter bolagsskatt). 
Årsprognosen visar en markant resultatforsämringjämfort med bokslut 2012 
(-11,6 mnkr). 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Lars Åke Carlsson (M): Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens 
arbetsutskott att utveckla underlaget och återkomma till ett extra 
kommunstyrelsesammanträde onsdag den 25 september kl.18.00. 

I 

Tldrai SbCSlyrkandC 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 97 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

Peter Lindroth (S): Bifall till Lars Åke Carlssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Lars Åke Carlssons fOrslag 
med bifall av Peter Lindroth, och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Lars Åke Carlssons förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013 -09-05 
Ekonomienheten, Delårsrapport med bilagor, 2013-09-05 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 98 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 77 Budget och verksamhetsplan år 2014 för kommunstyrelsen 

Dnr 25.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa fOrslag till budget och 
verksamhetsplan inklusive styrkort och blankettunderlag inklusive intem- och 
personalbudget for kommunstyrelsen for år 2014 och överlämnar ärendet till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda 
direktiv. Underlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och beslutade 
verksamhetsforändringar. Budgeten är justerad fOr de tillfålliga ramtilldelningar 
som enbart gällde for år 2013 och ingår därmed ej i budget 2014. 

I materialet redogörs det fOr besparingar om I 219 tkr fOr att nå en budget i 
balans. Utöver detta finns äskanden om tillägg till grundbudgeten om II 648 tkr. 
Förslaget bygger på att sökta investeringsmedel om 11 015 tkr godkänns. 

Förslaget innehåller budget och verksamhetsplan, vi lken är utformad enlig1 
fullmäktiges direktiv. Kommunstyrelsens styrkort har kompletterats efter det 
tillagda målet i kommunfullmäktiges styrkort for 20 14. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 76, 2013 -08-27 
Ekonom Lena Haagman, Tjänsteskrivelse, 2013-08-20 
Karlsborgs kommuns revisorer, Budgetframställan, 20 13-03-25 
Ekonomienheten, Budget och verksamhetsplan 2014 
Ekonomienheten, Sammanställt blankettunderlag 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Notering 
S-gruppen deltar inte i beslutet. 

Utd ragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 99 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 78 Revidering av undertecknande av handlingar 

Dm 218.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens bankkonto och övriga 
betalningstjänster ska undertecknas av två i förening enligt följande: 

Kommunchef 
Ekonomichef 
Ekonom 
Ekonom 
Ekonom 
Ekonomisekreterare 

Sammanfattning 

Thomas Johansson 
Anders Johansson 
Yvonne Jansson 
Lena Haagman 
Kerstin Hultman 
Fredrika Hermansson 

Kommunstyrelsens beslut om undertecknande av bankkonto behöver 
uppdateras och kompletteras. Uppdatering på grund aven pensionsavgång. 
Komplettering behövs på grund av ändrade rutiner av den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 77, 2013-08-27 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-08-16 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 100 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 79 Bidrag till Näringslivsgala 2013 

Dnr217.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
l . Kommunstyrelsen beslutar lämna bidrag med högst 60 tkr till en 

Näringslivsgala. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att bidraget finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2013. 

Sammanfattning 
Karlsborgs Utveckling AB har lämnat in en ansökan om bidrag på 60 tkr samt 
tillgång till en resursperson för att tillsammans med Karlsborgs Kommun, 
Karlsborgsföretagama och Karlsborgs handel genomföra en Näringslivsgala 
2013-11-15. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Avslag till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Peter Lindroths avslagsförslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 78, 2013-08-27 
Karlsborgs utvecklingsbolag AB, Ansökan, 2013-06-13 
Karlsborgs utvecklingsbolag AB, Budget Näringslivsgala 
Ekonom Yvonne J ansson, Kommunstyrelsens förfogandeanslag år 2013, 
2013-07-23 

Reservation 
S-gruppen reserverar mot beslutet. 

Beslutet ska sändas till 
Karlsborgs utvecklingsbolag AB 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 101 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 80 Angående begäran om uppgifter inom det veteranpolitiska 
området 

Dnr 237.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att svara Veteranutredningen i enlighet med 
Säkerhetssamordnarens skrivelse (biL3). 

Sammanfattning 
Försvarsdepartementet har tillsatt en utredning kallad Veteranutredningen där 
riksdagsman Allan Widman har utsetts till särskild utredare. 

Veteranutredningen konstaterar att genomförandet av den svenska 
veteransoldatpolitiken är en viktig del i utvecklingen av det militära försvaret 
och att den frivilliga försvarsverksamheten har en fortsatt viktig roll, bland 
annat genom att stödja genomförandet av veteransoldatpolitiken. 

Det fortsatta utredningsarbetet förutsätter att berörda myndigheter, landsting, 
kommuner och andra aktörer biträder utredningen med redogörelser för vissa 
faktauppgifter och bedömningar. Mot den bakgrunden har utredningen 
hemställt att ett antal kommuner, däribland Skövde, en begäran om uppgifter. 
Skövde kommun har önskat Karlsborgs kommuns synpunkter och erfarenheter 
för sitt svar till utredningen. 

Med de erfarenheter som Karlsborg har och de omfattande internationella 
insatser som förbanden vid Karlsborgs garnison ansvarar för är det lämpligt att 
Karlsborg lämnar ett eget svar på de uppgifter Veteranutredningens önskar. 

Beslutsunderlag 
Säkerhetssamordnare Maria Fast, Skrivelse, 2013-09-10 

Beslutet ska sändas till 
Veteranutredningen 
Försvarsmakten, K3 
Försvarsmakten, SOG 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 102 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 81 Tjänsten som forvaltningschef för kuItur- och 
fritidsforvaItningen 

Dnr 110.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Kerstin Lorentz förordnande som 
kultur- och fritidscheftiII och med 31 december 2013 . 

Sammanfattning 
Kerstin Lorentz förordnande som förvaltnings chef för kultur- och 
fritidsförvaltningen löper ut den 30 september 2013. 

Nämnden önskar förlänga Kerstin Lorentz förordnande som chef för kultur
och fritidsförvaltningen till och med den 31 december 2013 . 

Beslutet ska sändas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdragsbcstyrkande 



) 

) 

) 

) 

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 103 

Justerandes sign 

KS § 82 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

Kommunens nya folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson presenterar sig. 

Magnus Johansson från Skanska Sverige AB informerar om upplägget av 
partneringssamverkan i samband med byggnation av nya förskolan i Norra 
Skogen. 

Kjell Sjölund (C) informerar om uppvaktningen av Hjo 600 år, den 27 
november 2013. 

Utdragsbcstyrkandc 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 104 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

KS § 83 Delegationsbeslut 

Kostchef Christer Berg har beslutat om tillsvidareanställning av personal samt 
inköp av paketeringsmaskin och grillar. 

Personalchef Ulrika Wennerkull har beslutat om 
löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställningar av personal. 

Ekonomichef Anders Johansson har fördelat investeringsmedel inom fastställd 
ram och i enlighet med kommunens investeringspolicy till: 

• Uppgradering och datalagring 

• Komplettering av kommunens kommunikationsplattform 

• Inköp och iordningställande av BMX-banor 

• Byte av badbrygga på Karlsborgs Camping 

Ekonomichef Anders Johansson har antagit anbud för ramavtal och övriga 
kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster samt antagit anbud på 
tjänster enligt nedanstående: 

• Tilldelningsbeslut upphandling av bilar, Västra Götalandsregionen 

• Tilldelningsbeslut kolonial, djupfryst och fårskvaror, Menigo 
Foodservice AB 

• Avtal gällande skyddskläder, Grolls AB 

• Förlängning av avtal BTJ Sverige AB 

• Förlängning av avtal FörlagEtt AB 

• Avtal hisservice och hissreparationer, Schindiers Hiss AB 

• Avtal inkassotjänster, Visma Collectors AB 

Utdragsbestyrkande 



) 

) 

) 

) 

Karlsborgs kommun 

KS § 84 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2013-09-10 

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 105 
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Bilaga 3 KB § 80 2013-09-10 

Karlsborgs kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

2013-09-10 

Veteranutredningen 

Angående begäran om uppgifter inom det 
veteranpolitiska området 

Karlsborgs kommun och Försvarsmakten har på lokal nivå ett nära och etablerat 
samarbete där vi samverkar aktivt runt flera av de frågor som rör fårbandens 
verksamhet och produktionsfårutsättningar. I kommunen finns en stor fårståe1se och 
acceptans får Försvarsmakten och dess verksamhet. Många i kommunen är själva 
veteraner eller anhöriga, eller har på annat sätt kontakt med veteraner och anhöriga. 

1(4) 

Veteranfrågorna är en del av det arbete vi på lokal nivå bedriver får att skapa 
fårutsättningar får Försvarsmakten att bidra och verka som en integrerad del i samhället 
och får att skapa fårutsättningar for Försvarsmaktens anställda att genomfåra sitt arbete 
på bästa möjliga vis. Veteranfrågorna drivs också regionalt genom Försvarsmaktsråd 
Skaraborg (Karlsborgs och Skaraborgs plattform får civil-militär samverkan). Efter 
inledande diskussioner kring frågan om veteran- och anhörigstöd bestämde kommuner 
och forband i Skaraborg att under hösten 2013 starta upp en ny arbetsgrupp inom ramen 
får Försvarsmaktsråd Skaraborg. 

Karlsborgs kommun framhåller nedanstående punkter som väsentliga för 
veteranutredningen. 

Veteraner som nationellt definierad grupp 
Lagstiftningen, och därmed arbetspraxis i kommunen, särskiljer inte någon grupp i 
samhället. Det stöd som veteraner idag erbjuds av kommunerna är detsamma som också 
erbjuds övriga kommuninvånare. Kommunallagen säger att "kommuner och landsting 
ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl får något annat." 
(Kommunallagen kap 2 §2) Inom nu gällande lagar finns visst utrymme får en kommun 
att välja att tillfalligt öka insatserna riktade till en viss grupp om det finns sakliga skäl, 
dvs om gruppen bedöms vara i extra behov av stöd. Veteraner eller dess anhöriga ses 
idag inte som en extra utsatt grupp av kommunen. Snarare är de, som grupp betraktat, 
relativt "resursstarka". Därfår är det inte helt enkelt for kommunen att hantera veteraner 
som en grupp som lllller inom "särskilda skäl" och li'ågan väcks om det är en kommuns 
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sak att frångå likställighetsprincipen genom att prioritera Försvarsmaktens anställda och 
anhöriga framfOr andra grupper i samhället. 

Kommunen ser också en problematik kring att gällande lagstiftning styr över till vem 
kommunen far rikta sitt stöd, inom både socialtjänst (t ex familjerådgivning) och 
utbildning (t ex gratis vuxenutbildning). Lokaliseringsprincipen innebär att kommunens 
insatser enbatt far riktas till dem som bor i den egna kommunen. Därför får 
kommunerna idag inte bistå eller rikta sanllna erbjudande till alla anställda inom 
Försvarsmakten i Karlsborg då dessa kan vara bosatta i annan kommun. Det far till följd 
att den enskilde veteranen/soldaten kan fa olika möjligheter och stöd beroende på vilket 
förband hon/han är anställd på eller var i Sverige hon/han bor. 

Det finns en fördel att som kommun, initialt, se veteraner som grupp för att bedöma hur 
vi bättre kan utforma stödet på individnivå. Vid behov av eventuella stödinsatser far 
veteraner och dess anhöriga samma stöd som alla invånare far enligt lag. 

En grundläggande princip vid internationella insatser bör vara att särskilda medel 
avsåtts av tiksdag och regering avsedda för vård och rehabilitering av den eller dc som 
skadas vid sådana. 

Kommunens definition av stöd kan utvecklas till att omfatta en lots funktion som håller 
ihop hela individens behandlingsplan oavsett instans (stat, landsting, ideella sektol11, 
kommun). 

Veterancenter eller motsvarande kan vara en del i en nationell hantering av 
veteranfrågorna. Ett sådant center skulle med fördel kunna placeras i Karlsborg och 
Skaraborg som redan idag är har ett mycket gott samarbete mellan Försvarsmakten och 
det omgivande samhället. 

Utifrån kommunens perspektiv behövs en lagändring eller ett nationellt direktiv i någon 
fonn som möjliggör för kommunen att särskilt utveckla stöd för veteraner och dess 
anhöriga som grupp då detta skulle innebära en avvikelse från den kommunala 
likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. 

Om Regeringen beslutar i frågan om särbehandling av veteraner och dess anhöriga bör 
finansieringsptincipen gälla, vilken innebär att kommuner och landsting inte ska behöva 
omfördela medel för att finansiera nya statliga uppgifter. 

Försvarsmaktens ansvar och engagemang 

Försvarsmaktens egna, lokala engagemang är en förutsättning för att resultat ska 
uppnås. V ål' erfarenhet idag är att det ser mycket olika ut hur respektive förband har 
möjligheter att avsätta resurser oeh prioritera ansvaret får samverkan med sitt 
omgivande samhälle. Vi vill peka på nödvändigheten att förbandens staber och 
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ledningsfunktioner ges resurser och goda förutsättningar för att säkerställa samverkan 
med kommunerna vilken är en förutsättning för framgångsrik soldat- och veteranpolitik. 

Kommunernas erfarenhet är att när Försvarsmakten deltar i och tar aktivt ansvar för 
samverkan blir det också en bra effekt. 

Samverkan i vardagen och vid en eventuell händelse 
På lokal nivå kan frågorna hanteras i olika nätverk. Samverkan skedde inför K3 insats 
FS22 mellan Försvarsmakten och olika delar av kommunen (främst Individ och 
Familjeomsorgen och Barn och Utbildningsförvaltningen) samt primärvården för att 
kunna stå rustade gemensamt vid en eventuell händelse och för att tidigt kunna upptäcka 
och ge det stöd som individen var i behov av. 

Inför insatsen gavs också riktad infolmation till all förskole- och skolpersonal om 
insatsen och hur den kunde påverka vissa barn och var personalen kunde vända sig för 
råd och stöd. 

Karlsborg är en liten kommun och en händelse skulle troligen direkt eller indirekt 
drabba många av kommunens invånare. Samtliga aktörer kände därför ett behov av att 
vara förberedda, när en så stor del av förbandet åkte samtidigt. Denna samverkan var 
uppskattad och dialog har förts även efter insatsens slut. 

Karlsborgs kommun har tillsammans med Försvarsmakten under år 2012 genomfölt en 
serie krisövningar med temat Samhällets stöd till Försvarsmakten. Övningarna har 
skapat en ömsesidig förståelse och dialog kring frågorna runt anhörigstöd, veteraner och 
skapat en god fönnåga att hantera olika händelser. Lärdomarna från övningama finns 
samlade i en rapport som finns tillgänglig hos kommunen. 

Frivilliga organisationer kan fylla en stor funktion och ha olika roller men 
ansvarsfunktioner och samordningsfunktioner bör sannolikt en myndighet ha. 

Dagens samverkan med frivilligorganisationerna på området pågår inom POSOM och 
IFO nätverken. Här finns den samlade plattformen för stöd inom det psykosociala 
omhändertagandet. I hur stor utsträckning de specifika veteran- och 
anhörigorganisationerna deltar i POSOM-nätverken skiftar mellan kommu nerna . I 
förbandskommuner kan detta vara naturligt då många invånare är berörda men i icke
förbandskommuncr är det sannolikt inte lika prioriterat. 

Vid akuta händelser blir POSOM en organisation som aktiveras för psykosocialt stöd 
därefter ska stöd ges drabbade och anhöriga av de organisationer som nonnalt har 
uppdraget. Karlsborgs kommun ser POSOM som det nätverk genom vi kan samordna 
samhällets psykosociala resurser. Genom att anamma den synen undersöks möjligheten 
att nyttja nätverket förebyggande för att tidigt kunna upptäcka hehov av stöd. 
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Det finns enstaka exempel på hur tjänster utvecklats med forsvarsperspektivet i fokus 
där tjänsten i sig formas så att alla invånare kan nyttja den (t ex e-böcker på biblioteket 
med längre lånetid fOr utlandsplacerade 

Förbandstäta kommuner utvecklar en ökad kunskap inom det kommunala uppdraget 
(skola, vård, omsorg) om stöd till veteraner som gjort utlandstjänst. Detta är kunskap 
som vid behov och på efterfrågan skulle kunna lämnas till andra kommuner. 

Att starta formella plattformar fOr samverkan i t.ex. Försvarmaktsråd kan vara ett bra 
sätt for att skapa kontinuitet och kunskaps- och relationsuppbyggnad. 

/{7fl;;r;7Z-
Maria Fast 
Säkerhetssamordnare 


