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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-04-08 

KS § 33 Förslag till Taxa för bygglov, planering, kartor med mera 

Dnr 1 09.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade taxan, upprättad 2014-
02-24, för bygglov, planering, kartor med mera att gälla från 201 4-06-0 l .  

Sammanfattning 
I nuvarande taxa gör man skillnad på byggnadstyp vid utsättning. När 
kommunen anlitar en konsult för utsättning görs ingen skillnad mellan 
byggnadstyper. Konsulten fakturerar endast två olika typer av utsättning
finutsättning eller grovutsättning samt antal hörn utöver de fyra hörn som 
ingår i grundbeloppet. Taxan föreslås därför förändras utifrån detta. 

I ärenden där avgiften är baserad på tidersättning finns i nuvarande taxa ett 
differentierat timpris som styrs av respektive handläggares månadslön. Priset 
per timme varierar därför mellan 600 och l 200 kronor beroende på vem som 
handlägger ärendet. I förslaget till ny taxa införs istället ett enhetligt timplis. 

I nuvarande taxa saknas ett enhetspris för tidbegränsade bygglov för små 
byggnader baserade på ideell verksamhet, såsom lottkiosker och valstugor. Ett 
enhetspris för tidsbegränsat lov (inte periodiskt tidsbegränsat lov) för dessa 
byggnader införs därför i tabell 7. 

Bygglovshandläggare Lena Ljungberg informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 39, 2014-03-24 
Lena Ljungberg, bygglovhandläggare och Magnus Hagebratt, 
byggnadsingenjör/enhetschef, Tjänsteskrivelse, 201 4-02-27 
Byggnadsnämnden, Beslut § 14,201 4-03-06 
Plan- och byggenheten, Förslag till taxa 
Plan- och byggenheten, Taxa, 201 2-04-0 l 

Utdragsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 44 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
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KS § 34 Svar på medborgarförslag om seniorboende 

Dnr 99.201 4 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarfOrslaget om en storsatsning 
på att få personer i åldern 60+ att bosätta sig i Karlsborg. 

Sammanfattning 
Pontus Lindblad, Gunnar Hagman, Barbro Falken och Bill Wallin vill i 
medborgarfOrslag till kommunfullmäktige att kommunen gör en storsatsning 
på att få personer i åldern 60+ att bosätta sig i Karlsborg. Som stöd för sitt 
förslag har fOrslagsställarna gjort en så kallad SWOT-analys och en 
ekonomisk kalkyl som antyder att Karlsborgs kommun skulle få ökade 
skatteintäkter om fler äldre personer flyttar till kommunen. Enligt förslaget bör 
kommunen göra en offensiv satsning på att bygga seniorbostäder i egen regi 
och på olika sätt uppmuntra privata företag att göra detsamma. Därtill bör 
kommunen, bättre än idag, informera och marknadsföra allt det positiva som 
kommunen har att erbjuda både den som flyttar till kommunen och den som 
kommer som turist. Ett konkret förslag är att kommunen deltar på turistmässan 
i Göteborg med en egen monter. 

Karlsborgs kommun vill i likhet med förslagsställarna att befolkningen ska 
öka. I Vision 2020 anges att målsättningen är 7000 invånare år 2020. Under år 
2013 ökade befolkningen med 58 personer till 6 757. För att befolkningen ska 
fortsätta att öka behövs, precis som förslagsställarna anger, fler bostäder. 
Statens Fastighetsverk bygger för närvarande 14 nya lägenheter inom 
fåstningsområdet. Kommunen har genom sitt bostadsbolag, AB 
Karlsborgsbostäder, tagit beslut att bygga 16 nya lägenheter i kvarteret Boken. 
Därtill planeras ytterligare ca 50 lägenheter i kvarteret Strömmen i Rödesund. 
Hälften av lägenheterna i kvarteret Strömmen kommer att vara ett så kallat 
trygghetsboende, dvs. ett boende som är särskilt anpassade för äldre. 

Kommunen planerar således redan att göra en offensiv satsning på 
trygghetsboende för äldre. Tanken bakom denna satsning är inte i första hand 
att fler personer i åldern 60+ ska flytta till Karlsborg, utan att erbjuda äldre 
kommuninvånare som önskar byta villan till ett attraktivt och lättillgängligt 
boendealternativ med närhet till service. På det sättet skapas en flyttkedja med 
och möjlighet för inflyttande att skaffa sig en bostad i kommunen. Karlsborgs 
kommun hälsar självklart alla, oavsett ålder, som vill flytta till kommunen 
välkomna. Med tanke på att andelen personer som är över 65 år redan idag 
uppgår till 28 % är det dock extra angeläget och önskvärt att fler unga väljer 
att flytta till Karlsborgs kommun och bilda familj. För att detta ska ske 
planerar kommunen att på olika sätt öka kommunikationen och 
marknadsföringen av allt det som Karlsborgs kommun har att erbjuda med 
särskild tonvikt på en attraktiv och trygg boendemiljö. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Förslag på sammanträdet 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-04-08 

Agneta Artman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 40, 2014-03-24 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-03-18 
Kommunfullmäktige, Protokoll § 4, 2014-02-25 
Barbro Falken, Gunnar Hagman, Ponlus Lindblad och Bill Wallin, 
Medborgarförslag, 2013-11-26 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-04-08 

KS § 35 Förslag till revidering av undertecknande av handlingar 

Dnr 103.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bankkonto 8299-0,903 1 94 105-8 undertecknas 
två i forening enligt foljande: 

Elzana Jusovic 
Inka Danehammar 
Mats Tjällman 
Emelie Lennat'lsson 

Sammanfattning 
När Individ- och Familjeomsorgen (IFO) ska betala ut exempelvis 
forsörjningsstöd sker det genom konto hos banken. För att rutinerna ska vara 
säkra krävs två i forening for att genomfOra en sådan utbetalning. 

För att klara utbetalningar vid semestrar och ledigheter finns behov av fler än 
två personer med behörighet. 

Inga-Lill Andersson har slutat sin anställning i kommunen och tas därmed bort 
från listan. Hon ersätts enligt fOrslaget med Inka Danehammar. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 41, 201 4-03-24 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-03-1 0 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
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KS § 36 Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning 

Dm 1 30.201 4 

Kommunstyrelsens beslut 

l .  Kommunstyrelsen beslutar att anlita Sveriges Kommuner & 

Landstings analysgrupp för en objektiv genomlysning av 
verksamheterna. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för analysen 75 tkr tas ur 
kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2014. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommuns ekonomistyming har diskuterats genom åren. Har 
kommunen en optimal budgetfördelning eller skulle samhällsnyttan öka med 
en annan fördelning? Frågan accentuerades ytterligare i samband med 
årsredovisningen för år 2013 då verksamheterna sammanlagt redovisade ett 
underskott mot budget om 8,5 mnkr. 

Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) har en särskild analysgrupp med 
uppgift att stödja kommuner och landsting i deras strävan aU styra sin ekonomi 
och få en objektiv genomlysning av verksamheterna. SKL:s ambition är att 
gruppens analyser och förslag ska ligga till grund för en samsyn kring vilka 
ekonomiska ramar som ska styra kommunens verksamheter i framtiden. 

Analysen består av tre delar: 

Nulägesanalys, jämförelse över tid med liknande kommuner. 

Fem år framåt, verksamhetens behov på fem års sikt med utgångspunkt från 
befolkningsprognos. 

Ekonomistyrning, utgångspunkt från intervjuer av kommunens ledande 
politiker och tjänstemän. 

Kostnaden för analysen uppgår till 75 tkr (inklusive resor och omkostnader). 

Upplägget blir, om beslut så fattas, att intervjuer genomförs före sommaren. 
Sedan analyserar gruppen siffermaterialet, utifrån seB statistik från år 201 3 
samt befolkningsprognos, och avslutningsvis en presentation av resultatet 
under tidig höst. 

Förslag på sammanträdet 
Lars Åke Carlsson (M), Stig Palmqvist (FP) och Peter Lindroth (S): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Utdmgsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Arbetsutskottet, Protokoll § 42, 2014-03-24 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-03-18 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-04-08 

KS § 37 Remissvar regional folkhälsomodell 

Dnr 59.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med folkhälsoplanerare Ann 
Norling Gustavssons remissvar (bil.2). 

Sammanfattning 

I regionfullmäktiges budget 2011 fick regionstyrelsen i uppdrag att ta initiativ 
till att utforma en regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna. 

Västra Götalandsregionen har i kraft av att vara en region, med ansvar for flera 
områden där befolkningens hälsotillstånd kan påverkas, potential att nyttja 
möjligheterna inom så väl det offentliga som det civila samhället. Förslaget på 
regional folkhälsomodell syftar till att förbättra organisering och samverkan 
for att på så sätt få ett effektivare folkhälsoarbete. 

Remiss syftar till att få svar på om samarbetsparter inom folkhälsoområdet i 
Västra Götaland anser att aktuellt förslag på regional folkhälsomodell ökar 
tydligheten för samverkan och skapar effektivare folkhälsoarbete. 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, Protokoll § 43, 2014-03-24 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson, Remissvar, 2014-03-03 
Västra Götalandsregionen, Remiss, 2014-02-05 

Beslutet ska sändas till 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson 
Västra Götalandsregionen 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

!lo� 

KS § 38 Information 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-04-08 

Gata-/parkchef Gunnar Englund infonnerar om utvecklingen av 
Rödesundsområdet. 

Kommunstyrelsens ordf6rande Kjell Sjölund (C) infonnerar om: 

• Försvarskonferensen 1 -2 april. 

• Aktuella frågor från direktionsmöte med Avfallshantering Östra 
Skaraborg. 

• Aktuella frågor från direktionsmöte med Miljösamerkan Östra 
Skaraborg. 

• Utbyggnad av E 20. 

Kommunchef Thomas Johansson infonnerar om: 

• LONA- lokalt naturvårdsprojekt. 

• Eventuell byggnation i Knektaskogen. 

Lars Åke Carlsson (M) infonnerar om att han efter inbjudan från 
landshövdingen har deltagit i en temakväll kring integration och 
samhällsgemenskap. 

Utdrags best yrkande 
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Sammanträdesdatum 

2014-04-08 

KS § 39 Delegationsbeslut 

Sida 51 

Ekonomichef Anders Johansson har antagit anbud för ramavtal och övriga 
kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster avseende avtal om 
skolskjutsar. 

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

• Upprustning av gård tillsammans med bam- och 
utbildnings förvaltningen. 

• Nybyggnad av förskola. 

• Ombyggnad av byggnad 63. 

• Ombyggnad omklädningsrum Mölltorps skola. 

• Ombyggnad sal vid Strandskolan. 

• Ombyggnad el central Haganäset. 

• Ombyggnad staket och mur vid Carl Johanskolan. 

• Byte av fönster på Moliden. 

• Ombyggnad gatuöverbyggnad på Mellangatan. 

• Inköp begagnad grävmaskin. 

• Ny lekplatsutrustning på Strandvägen. 

• Byte av badbrygga vid Karlsborgs Camping. 

• Inköp av ekonomikoppling till ByggR. 

• Förstudie av kartprogram. 
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Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen 
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Karlsborgs 
kommun 

Bilaga 2 KS § 37 2014-04-08 

Folkhälsorådet 2014-03-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag på remissvar regional folkhälsomodell 

I regionfullmäktiges budget 2011 fick regionstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till att utforma en 
regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna. 

Västra Götalandsregionen har i kraft av att vara en region, med ansvar för flera områden där 
befolkningens hälsotillstånd kan påverkas, potential att nyttja möjligheterna inom så väl det 
offentliga som det civila samhället. Förslaget på regional folkhälsomodell syftar till att förbättra 
organisering och samverkan för att på så sätt få ett effektivare folkhälsoarbete, 

1 (2) 

Remiss syftar till att få svar på om samarbetsparter inom folkhälsoområdet i Västra Götaland anser 
att aktuellt förslag på regional folkhälsomodell ökar tydligheten för samverkan och skapar 
effektivare folkhälsoarbete. Folkhälsokommitten har formulerat fyra frågor som man önskar få svar 
på. 

l. Utvärderingenframhåller att det behövs ettfor/ydUgande av folkhälsokommittims mandat 
och uppdrag. Anser ni att det är relevant och attforslaget kan leda till det? 

Modellen bedöms bidra till att folkhälsokommittens mandat och uppdrag förtydligas internt. Det 
bör förtydligas hur folkhälsokommitten kan vara en resurs i det lokala folkhälsoarbetet. 

2, Utvärderingen framhåller att det behövs en ökad samverkan mellan folkhälsokommitten och 
häiso- och sjukvårdsnämnderna. Anser ni altforslaget kan leda till en ökad samverkan och 
ett effektivare folkhäisoarbete? 

För ett effektivt folkhälsoarbete är bred samverkan av stor vikt. Sannolikt bidrar en strukturerad 
samverkan mellan Folkhälsokommitten och Hälso- och sjukvårdsnämnderna till ett mer 
strategiskt och effektivare folkhälsoarbete. Tydliga riktlinjer ut till exempelvis folktandvård och 
vårdcentraler är viktigt för alt folkhälsoarbete ska nå ut till invånarna. 

Etableringen av en styrgrupp på tjänstemannanivå ger en bra utgångspunkt för at! hantera 
övergripande strategiska frågor, vilket ger möjlighet till utveckling och gemensamma regionala 
satsningar. 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg • 0505�172 33 

www.kar!sborg.se/fo!kha!sa.ann.norHng.gustafsson@karlsborg.se 
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3. Regionstyrelsen beredning for hållbar utveckling arbetar med strategiska frågor for 
långsiktig utveckling av Västra Götaland. Anser ni att folkhälsoområdet bidrar till den 
strategiska utvecklingen av Västra Götaland? 

2(2) 

Förutsättningarna får att vi skall må bra och ha en god hälsa påverkas av våra livsvillkor och av 
de omgivande livsmiljöerna men också av individens egna val och levnadsvanor. I Karlsborgs 
kommuns vision 2020 slås fast at! en fårbättrad folkhälsa ska var en prioriterad del i arbetet för 
en hållbarutveckling. En god folkhälsa är en fårutsättning för hållbar utveckling och tillväxt. 

4. Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och externa samverkansparter såsom 
samordningsjorbud och ideburna sektorn gynnar folkhälsoområdet. På vilket sätt gynnas 

folkhälsoarbetet i Västra Götaland av en ökad strukturerad samverkan mellan parterna? 

Genom en strukturerad samverkan ges förutsättningar för gemensamma och tydliga mål för 
folkhälsoarbetet samt en långsiktig utveckling. För att regionens invånare ska ha en fortsatt god 
hälsoutveckling samt minskade skillnader i hälsa krävs en bred samverkan. Utifrån kunskapen 
att folkhälsa påverkas av individens livsvillkor och levnadsvanor är det en förutsättning for att 
lyckas. En strukturerad samverkan är också en del i att kvalitetssäkra arbetet. 

Övriga synpunkter 

Karlsborgs kommun får med anledning av remissen också framhålla vikten av att det lokala 
folkhälsoarbetet även fortsättningsvis regleras i folkhälsoavtal. Kommunen anser också att 
nuvarande ordning där folkhälsoplanerarna är anställda av Västra Götalandsregionen men 
placerade i kommunen är en mycket ändamålsenlig lösning. 

Karlsborgs folkhälsoråd 

��Jx . .  � 

Ann Norling �afsson 
Folkhälsoplanerare 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg • 0505·172 33 
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