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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 93 Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Sida 124 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 94 Budget och verksamhetsplan for år 2015 

Dnr 16.2014 

Kommunstyrelsens forslag 
Kommunfullmäktige fastställer upprättat forslag till budget och 
verksamhetsplan fOr år 2015 med förtydligandet att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill säga att öka kommunens skulder 
under året med maximalt 20 000 tkr. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände de preliminära ramarna och direktiven i februari. 
De definitiva ramarna och direktiven fastställdes av kommunfullmäktige i 
JUD!. 

Nämnder och styrelser har sedan till budgetberedningen lämnat in förslag till 
budget- och verksamhetsplaner för år 2015. Budgetberedningen har vid 
sammanträden under vecka 41 haft avstämningar med kommunens styrelser 
och nämnder. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S) informerar om S-gruppens förslag till Budget och 
verksamhetsplan år 2015 och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med de 
ändringar och tillägg som S-gruppen föreslår (bil.4). 

Kjell Sjölund (C): Alliansen bifaller S-gruppens tilläggsfOrslag utom vad 
gäller förslaget att föra 3 725 tkr från kommunfullmäktiges förfogandeanslag 
till socialnämnden samt fOrslaget att föra 800 tkr från kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag till kommunstyrelsen för att öka det planerade 
fastighetsunderhållet till 70 kr per kvadratmeter. 

Beslutsgång 
OrdfOrande ställer S-gruppens förslag mot alliansens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med alliansens förslag. 

Omröstning begärs. 

Sammanträdet enas om att en ja-röst betyder ja till alliansens förslag och en 
nej-röst betyder ja till S-gruppens fOrslag. 

Omröstningsresultat 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordförande Kjell Sjölund att 
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
alliansens fOrslag. 

Utdragsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Reserva tion 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

S-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 112, 2014-10-28 
Budgetberedningen, Protokoll, 2013-10-21 

Utdrags best yrkande 

Sida 126 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 95 Skattesats för år 2015 

Dnr 16.2014 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen får år 20 IS till 21,32. 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har upprättat ett fårslag till budget år 2015 får Karlsborgs 
kommun. I avsnittet som handlar om finansiering fåreslås att skattesatsen ska 
vara ofårändrad, 21, 32 öre per skattekrona, det vill säga 21,32% av den 
beskattningsbara inkomsten. 

Förslag 
Peter Lindroth (S) och Inger Larsson (FP): Bifall till arbetsutskottets fårslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 113, 2014-10-28 
Budgetberedningen, Protokoll, 2013-10-21 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 96 Policy och riktlinjer för extern och intern kommunikation i 
Karlsborgs kommun 

Dnr 204.2014 

Kommunstyrelsens fOrslag 

l . Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy och riktlinjer för extern 
och intern kommunikation i Karlsborgs kommun att gälla från och med 
2015-01-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt att Informationspolicy för 
Karlsborgs kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 
upphör att gälla 2014-12-31. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förkortade versioner för respektive målgrupp 
ska tas fram för att underlätta implementering av styrdokumentet i 
organisationen. 

Sammanfattning 
Information och kommunikation är strategiskt viktiga verktyg för att utveckla, 
förmedla och förankra ideer och verksamhetsmål, både internt och externt. 
En väl fungerande kommunikation är en av de viktigare förutsättningarna för 
demokrati och delaktighet. Invånare och andra i vår omvärld ska kunna ta del 
av, förstå och återkoppla kommunens information och budskap. 

Informations- och kommunikationsverksamhet bedrivs i hela kommunens 
organisation och berör samtliga anställda. Därmed är det av största vikt att det 
finns en uttalad policy och tydliga riktlinjer kring intern och extern 
kommunikation. 

Nuvarande Informationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 är 
i vissa delar inaktuell och i behov aven uppdatering. 

Ett förslag till Policy och riktlinjer för extern och intern kommunikation i 
Karlsborgs kommun har tagits fram och remissbehandlats under sommaren 
och hösten 2014. Inkomna synpunkter redovisas i en separat 
remissammanställning. Dokumentet har därefter bearbetats ytterligare. 

Informatör Karin Stattin informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Kommunchef Thomas Johansson rar i uppdrag att medverka till att förkortade 
versioner för respektive målgrupp ska tas fram för att underlätta 
implementering av styrdokumentet i organisationen. 

Utdragsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 114, 2014-10-28 
Informatör Karin Stattin, Tjänsteskrivelse, 2014-10-23 
Informatör Karin Stattin, Remissammanställning 
Informatör Karin Stattin, Förslag till policy och riktlinjer 
Socialnämnden, Remissvar, 2014-09-10 
Byggnadsnämnden, Remissvar, 2014-09-04 
Kultur- och fritidsnämnden, Remissvar, 2014-08-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut, 2014-05-27 
Informationspolicy 

Beslutet ska sändas till 
Kommunkansliet 

Sida 129 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 

KS § 97 Stiftelsen makarna Margareta och Sören Mobergs minnesfond 

Dnr 272.2014 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras för juridisk konsultation. 

Sammanfattning 
Makarna Margareta och Sören Moberg har testamenterat en fjärdedel av sin 
kvarlåtenskap till en särskilt bildad fond, benämnd makarna Margareta och 
Sören Mobergs Minnesfond. 

Karlsborgs kommun accepterade att förvalta fonden av dåvarande 
skolstyrelsen redan 1983. 

Fondens ändamål framgår av testamentet. 

I testamentet står "Huvudmannaskapet för fonden skall utövas av skolstyrelsen 
i Karlsborgs kommun". 

Då det är Karlsborgs kommun som juridisk person som tar emot fonden så ska 
kommunfullmäktige åta sig förvaltningen. 

Kommunfullmäktige kan delegera den löpande förvaltningen av stiftelsen till 
barn- och utbildningsnämnden enligt testatorernas önskemål. 

Båda makarna har nu avlidit och kommunen har tillskiftats ca 960 000 kr. 

Fonden kommer att utgöra en stiftelse enligt stiftelseiagen. En stiftelse måste 
innehålla ordet stiftelse i namnet varför fondens namn blir Stiftelsen Makarna 
Margareta och Sören Mobergs Minnesfond. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 115, 2014-10-28 
Barn- och utbildningsnämnden, Protokoll, 2014-10-08 
Ekonomienheten, Tjänsteskrivelse, 2014-10-21 
Sören och Margareta Moberg, Testamente 

Beslutet ska sändas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 98 Medfinansiering av Leader Vättern 

Dnr 294.2014 

Kommunstyrelsens förslag 

l. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs kommun ska vara med i 
Leader Vättern. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medfinansiera Leader Vättern med 
totalt 231 tkr under programperioden. 

3. Medfinansieringen för år 2015, 33 tkr, tas ur kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag för år 2015. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden efterföljande år arbetas in i 
budget för respektive år. 

Sammanfattning 
Vätternvårdsförbundet tar nu fram en strategibeskrivning inför ansökan om att 
bilda ett leaderornråde för Vättern som ska hantera fiskefonden under 
stödperioden 2015-2020. Bildandet av leaderområden behöver en stark lokal 
förankring och samtidigt medfinansiering från offentliga aktörer. 

En avsikstförklaring har lämnats av samtliga åtta kommuner runt Vättern tre 
samrådsmöten har genomförts där kommunerna och andra intressenter 
deltagit. 

Den totala budgeten för Leader Vättern är 14 mkr. Kommunernas del är 2.5 
mkr för sjuårsperioden. 

Karlsborgs kommun föreslås medfinansiera Leader Vättern med 231 tkr, vilket 
ger 33 tkr per år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 117,2014-10-28 
J orbruksverket, Avsiktsförklaring 
Leader Vättern, Information, 2014-09-09 

Uldragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 99 Förslag till nya föreningsbidrag inom kuItur- och 
fritidsnämndens område 

Dnr 299.2014 

Kommunstyrelsens förslag 

I. Kommunfullmäktige beslutar godkänna kultur- och fritidsnämndens 
forslag till nya bidragsregler inom nämndens ansvarsområde, att gälla 
från 2015-01-0l. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya reglerna ersätter regler antagna 
av kommunfullmäktige 2010-02-22. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att löpande fOlja och utvärdera de nya bidragsreglerna. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden anser att nuvarande bidragsregler har varit alltfor 
statiska, otydliga och saknat struktur, vilket lett till godtycklig tolkning och 
inneburit skillnader i bidragsbedömningen. Små bidragsbelopp med 
oproportionerliga administrativa kostnader främjar inte 
verksamhetsutveckling. Bidragens statiska form har inneburit att det saknats 
incitament for att utveckla verksamheten och rekrytera nya medlemmar. 

Nämndens forslag till nya bidragsregler innebär att: 

• Aktivitetsbidraget höjs 

• Lönebidragsbidraget slopas men kommer i de aktuella foreningarna att 
kunna täckas av aktivitetsbidraget. 

• Anläggning- och lokal-kostnadsbidraget tas bort och täcks till 
övervägande del av ett ökat aktivitets bidrag. 

• Kulturbidraget höjs och ska stimulera till ett varierat kulturutbud från 
bredd till spets och även främja ett aktivt skapande. 

• Ny bidragsform kallad "Projektstöd ungdom" ska stödja nytänkande 
ideer kring hur foreningslivet for barn och ungdomar kan utvecklas. 

• Ny bidragsformen "Snabba pengar" ger ungdomar möjlighet at! 
forverkliga ideer, aktiviteter, arrangemang eller projekt inom 
kulturområdet. 

• Bidraget till delregionala foreningar for personer med 
funktionsnedsättning kommer upphöra men kommer kanaliseras via 
folkhälsobidraget till Rådet for funktionshinder. 

• Bidraget till studieforbunden blir oforändrat. 

Kultur- och fritidschef Johan Tranqvist informerar i ärendet. 

Utdragsbcstyrkande 
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Justerandes sign 

Förslag på sammanträdet 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

Inger Larsson (FP) och Maria Gustavsson (S): Bifall till arbetsutskottets 
förslag med tillägget att kultur- och fritidsnämnden löpande ska folja och 
utvärdera de nya bidragsreglerna. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Sjölund (C) ställer arbetsutskottets forslag mot Inger 
Larssons och Maria Gustavssons bifallsforslag med tillägget att kultur- och 
fiitidsnämnden löpande ska följa och utvärdera de nya bidragsreglerna och 
finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige i enlighet 
med Inger Larssons och Maria Gustavssons forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 118,2014-10-28 
Kulturchef Johan Tranqvist, Tjänsteskrivelse, 2014-10-13 
Kultur- och fiitidsnämndens arbetsutskott, Förslag till beslut, 2014-10-06 
Kultur- och fiitidsnärnnden, Förslag bidragsregler 

Utdragsbcstyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 100 Budgetuppföljning och delårsrapport år 2015 

Dnr 301.2014 

Kommunstyrelsens forslag 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till tidplan för Budgetuppföljning och 
delårsrapport 2015. 

Sammanfattning 
Följande tidplan föreslås avseende nämnderna och Vabergskoncernens 
ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Sammanställning och rapportering görs enligt mallar som tagits fram av 
ekonomienheten. 

l nämnder med underskott bör ökad fokusering ske när det gäller 
verkställighet av åtgärdsplaner. Problemet är inte att prognostisera utfallet och 
identifiera bristerna, utan att fastställa åtgärdsplaner och säkerställa att de blir 
genomförda i tid. 

Helårsprognos baserad 
på utfallet under månad 

April 
Juni *) 
Oktober 

Inlämning av material till Utskick till KS 
ekonomi enheten 

Senast den 4/5 
Senast den 14/8 
Senast den 2111 

7/5 
3/9 
Sill 

*) = Utgör underlag for delårsrapporterna vilka fastställs av KF. 

Kommunledningskontoret lämnar underlag till kommunstyrelsen om den egna 
verksamheten enligt ovanstående tidplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 119,20 14-10-28 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2013-10-24 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

Sida 135 

KS § 101 Medlemskap hos Coompanion Kooperativ Utveckling 
Skaraborg 

Dnr 295.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
I . Kommunstyrelsen beslutar godkänna erbjudande om medlemskap i 

Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg från och med 2015-01-
01. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att köpa 10 andelar fOr 10tkr. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden fOr medlemskapet, 10tkr, 
under år 2015 finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 
2015. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har blivit erbjuden medlemskap i Coompanion 
Kooperativ Utveckling Skaraborg. 

Coompanion Skaraborg är en ekonomisk fOrening som ägs av medlemmarna, 
varav åtta är kommuner. 

Coompanion Skaraborg har ett uppdrag genom Tillväxtverket och Västra 
Götalandsregionen att ge information och rådgivning inför och efter start av 
företag inom den sociala ekonomin. 

Vidare ska Coompanion Skaraborg stimulera lokalt och regionalt 
utvecklingsarbete med inriktning på företagande och utveckla nya metoder 
och verksamhet som leder till utveckling fOr människor och organisationer. 

Avgifter för medlems insatsen: 

• 10 andelar, utgift 10 tkr 

• Årlig medlemsavgift fOr år 2015, kostnad 2 tkr 

• Årlig serviceavgift fOr år 2015, kostnad 8 tkr 

KommunchefThomas Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
kommunstyrelsen beslutar köpa 10 andelar för 10 tkt. 

Beslutsgång 
Ordförande Kjell Sjölund (C) ställer arbetsutskottets förslag mot Peter 
Lindroths bifallsförslag med tillägget att kommunstyrelsen beslutar köpa 10 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

andelar för 10 tkt och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter 
Lindroths förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 120, 2014-10-28 
Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg, Medlemskap, 2014-10-20 

Beslutet ska sändas till 
Coompanion Kooperativ Utveckling Skaraborg 
Ekonomienheten 

Uldragsbcstyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 137 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 102 Undertecknande av bankkonton med mera 

Dor 300.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
lo Kommunstyrelsen beslutar att undertecknande av kommunens och 

förvaltade stiftelsers bankkonton samt övriga 
betalningsförmedlingstjänster alltid ska ske av två i förening. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att 
fortlöpande utse undertecknare av kommunens och förvaltade 
stiftelsers bankkonton samt övriga betalningsförmedlingstjänster. 

Sammanfattning 
I syfte att förenkla administrationen i samband med personalförändringar inom 
kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen (IFO-enheten) föreslås 
kommunchefen få i uppdrag att utse undertecknare av kommunens och 
förvaltade stiftelsers bankkonton samt övriga betalningsförmedlingstjänster. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 121 , 2014-10-28 
KommunchefThomas Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-10-20 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 138 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 103 Folkhälsoplan år 2015 

Dnr 93.2014 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta Folkhälsoplan år 2015 (bil.5). 

Sammanfattning 
Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela 
befolkningen. I det arbetet samverkar kommunen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden får östra Skaraborg genom ett politiskt styrt folkhälsoråd 
med representanter från kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, 
kommunledningsförvaltningen, Närhälsan, folktandvården och 
folkhälsoenheten. 

Det övergripande målet utgår från Vision 2020 som betonar att en förbättrad 
folkhälsa ska vara en prioriterad del i arbetet för en hållbar utveckling och från 
Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg som beskriver viktiga 
utvecklingsområden. 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 122, 2014-10-28 
Folkhälsorådet, Beslut, 2014-09-11 
Västra Götalandsregionen, Folkhälsoplan 2015 

Beslutet ska sändas till 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson 
Västra Götalandsregionen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 139 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 104 Budgetuppf61jning oktober år 2014 

Dnr 273.2013 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Kommunstyrelsen tar del av Budgetuppföljning oktober år 2014. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande ska kalla 
de nya politiska presidierna under januari månad år 2015 för 
överläggningar kring hanteringen av budgetuppföljningar. 

Sammanfattning 
Totalt visar nämndernas årsprognoser på ett underskott om - 4 265 tkr (3 905 
tkr delåret). 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar betydande 
underskott jämfört med budget. Underskotten är fördelade på flera 
verksamheter men de största avvikelserna är på gymnasiet, barn med särskilda 
behov samt Individ och Familjeomsorg. 

Prognosen för kommunstyrelsen innehåller flera positiva avvikelser där 
fastighetsdriften (onormalt varmt) samt återhållsamhet med fullmäktiges och 
kommunstyrelsens förfogandeanslag är de största. 

Finansförvaltningens prognos visar på ett positivt utfall främst beroende på 
högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre räntekostnader än 
budgeterat. 

Totalt medför prognosen för året, 5 670 tkr, att resultatet riskerar hamna under 
fullmäktiges mål för året. 

Åtgärder för att komma till rätta med verksamheternas underskott bör snarast 
verkställas. 

KOMMUNEN 
Nämnd 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Summa nämnder 

Finansförvaltningen 
Resultatrnål 

Tkr 
3065 

100 
O 

-3650 
-3780 
-4265 

3835 
6100 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 140 

Justerandes sign 

Prognos årets resultat 

VABERGSKONCERNEN 
Bolag 
AB Vaberget 
KEAB 
KVAB 
KEFAB 
AB Kbg bost 
Kbg Turism AB 
Summa bolag 

Koncernjust 

Kommunkoncernen 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

5670 

Tkr 
-219 

3000 
900 
260 

1649 
- I 500 
4090 

o 
4090 

Prognosen för Vabergskoncemen visar på ett stabilt resultat 4 090 tkr, något 
under f6rra årets resultat, men över budgeterade 3 390 tkr. 
Karlsborgs Turism AB prognos är oroande. Underskottet har mer än 
fördubblats jämfört med förgående år (enligt prognos). Besökare på 
guideturerna är långt under budget. 

Totalt medf6r prognosen för de kommunala bolagen, 4 090 tkr, att årets 
resultat för kommunkoncernen (kommunen och bolagen) beräknas till 9 760 
tkr (9 725 delår). 

Ekonomichef Anders Johansson informerar i ärendet. 

Förslag på sammanträdet 
Peter Lindroth (S): 

• Kommunstyrelsen tar del av Budgetuppf6ljning oktober år 2014. 

• Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande ska kalla 
de nya politiska presidierna under januari månad år 2015 för 
överläggningar kring hanteringen av budgetuppf6ljningar. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets f6rslag mot Peter Lindroths förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Lindroths förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2014-11 -06 
Budgetuppföljning nämnder och bolag, 2014-11-06 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

Sida 141 



Karlsborgs kommun 

KS § 105 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

Sida 142 

Ordförande Kjell Sjölund (C) informerar om aktuella frågor inom Skaraborgs 
kommunalförbund 

KommunchefThomas Johansson informerar om utredningen av förekomst av 
perfluorerade ämnen på Karlsborgs flygplats, F6. 

Maria Gustavsson från Leader Norra Skaraborg informerar om kommande 
Leaderprogram 2014-2020. 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

KS § 106 Delegationsbeslut 

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

• Inköp av möbler, inventarier och lekredskap till förskolan Myran. 

• Inköp av möbler, inventarier och lekredskap till förskolan 
Vätternskolan. 

• Inköp av möbler, inventarier och lekredskap till förskolan Solgläntan. 

• Byte av värmepumpar med mera på Haganäset. 

• Förstudie av lokalbehovet på förskolan Kvarnbäcken och Mölltorps 
skola. 

• Ombyggnad för sophantering och trafiklösningar på Carl Johanskolan. 

Ekonomichef Anders Johansson har antagit anbud och övriga 
kommungemensamma av1al gällande varor och tjänster avseende: 

• Avtal multimedia med BTJ Sverige AB om musik på CD och DVD, 
film och elektroniska spel. 

• Av1al om förladdat kort på Swedbank Sverige AB. 

• Beställning av två Ford Focus till socialförvaltningen under 
vagnparksav1al med Danske Bank. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

KS § 107 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2014-11 -11 

Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Utdragsbeslyrkandc 

Sida 144 
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Bilaga till socialdemokraternas yrkande vid behandling av ärende 3 
"Budget och verksamhetsplan år 2015" vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-11-11 

DRIFTBUDGET 2015 

Socialdemokraternas förslag utgår från skatteprognos 2014-10-28 och omfattar totalt 323 
632 tkr (+ 2 936 tkr jämfört med direktiv). 

Socialdemokraterna föreslår att arbetsutskottets förslag för 2015 fastställs men med 
följande tillägg och ändringar: 

KOMMUNSTYRELSEN (KS) 

Ramförändring 

Socialdemokraterna föreslår att KS ram utökas med 3 275 tkr (-2 820 tkr jmf AU 
förslag) för åtgärder enligt nedanstående punkter: 

• KS ram utökas med 546 tkr (utfall ny skatteprognos) som förs till kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag 

• Medfinansiering av utbyggnad E20 (3 000 tkr) finansieras genom att del av medel avsatta 
för sluttäckning av deponi tas i anspråk. (Besparing 250 tkr förs till KF:s förfogandeanslag) 

• KS ram utökas med 500 tkr för köp av avtalsreglerad tjänst från Karlsborgs Turism AB. 
(Totalt 1 000 tkr) 

• KS ram utökas med 800 tkr för höjning av planerat fastighetsunderhåll till 70 kr/m2 

Socialdemokraterna föreslår följande särskilda noteringar 

1. KS ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att minska nämndens nettokostnad 
motsvarande en procent av kommunbidraget år 2015. (527 tkr) 

Såväl minskade kostnader som ökade intäkter ska redovisas samt 
konsekvensbeskrivas. Uppdraget avser nämndens totala verksamhet. 

Uppdraget ska redovisas i samband med budgetuppföljningen i maj 2015. 

2. KS ges i uppdrag att utarbeta en sammanställning över samtliga kommande, nu 
kända , investeringar i den kommunala verksamheten. 

Sammanställningen ska innehålla uppgifter om uppskattad investeringskostnad för 
varje objekt samt uppskattad årlig kapitalkostnad för varje objekt efter genomförd 
investering. 

Uppdraget ska redovisas i samband med budgetuppföljningen i maj 2015. 

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kungsgatan 4 
546 30 KARLSBORG 
Tfn : 0505-120 33 Sidan 1 av 5 
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3. KS ges i uppdrag att redovisa en plan för genomförande av översiktplanen (ÖP) 

Av planen skall framgå under vilken tidsram samt i vilken ordning olika projekt bedöms 
kunna genomföras. 

Av planen skall dessutom framgå uppskattad kostnad för genomförande av respektive 
projekt 

Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapporten 2015. 

4. KS ges i uppdrag att snarast påbörja arbetet med en plan för genomförande av 
kvarvarande, ännu ej genomförda, delar av Skola 2016 

Av planen skall framgå under vilken tidsram samt i vilken ordning de olika delprojekten 
bedöms kunna genomföras 

Av planen skall dessutom framgå uppskattad kostnad för genomförande av respektive 
projekt 

Uppdraget ska redovisas senast 2015-06-15 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (KFN) 

Socialdemokraterna föreslår att KFN:s ram fastställs i enlighet med arbetsutskottets 
förslag 

Socialdemokraterna föreslår följande särskilda notering 

KFN ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att minska nämndens nettokostnad motsvarande 
en procent av kommunbidraget år 2015. (139 tkr) 

Såväl minskade kostnader som ökade intäkter ska redovisas samt konsekvensbeskrivas. 
Uppdraget avser nämndens totala verksamhet. 

Uppdraget ska redovisas i samband med budgetuppföljningen i maj 2015. 

BYGGNADSNÄMNDEN (BN) 

Socialdemokraterna föreslår att BN:s ram fastställs i enlighet med arbetsutskottets 
förslag 

Socialdemokraterna har inga särskilda noteringar avseende BN 

Socialdemokraterna i KarJsborgs kommun 
Kungsgatan 4 
54630 KARLS BORG 
Tfn : 0505·12033 Sidan 2 av 5 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (BU N) 

Socialdemokraterna föreslår att BUN:s ram fastställs i enlighet med arbetsutskottets 
förslag 

Socialdemokraterna föreslår följande särskilda notering 

BUN ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att minska nämndens nettokostnad motsvarande 
två procent av kommunbidraget år 2015. (2 654 tkr) 

Såväl minskade kostnader som ökade intäkter ska redovisas samt konsekvensbeskrivas. 

Uppdraget avser hela nämndens verksamhet men i första hand förskoleverksamheten. 

Uppdraget ska redovisas i samband med budgetuppföljningen i maj 2015. 

SOCIALNÄMNDEN (SN) 

Socialdemokraterna föreslår att SN:s ram fastställs i enlighet med arbetsutskottets 
förslag med följande tillägg: 

Ramförändring 

Socialdemokraterna föreslår att SN:s ram utökas med 3 935 tkr (+3 725 tkr jmf AU 
förslag) 

Socialdemokraterna föreslår följande särskilda notering 

SN ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att minska nämndens nettokostnad motsvarande 
en procent av kommunbidraget år 2015. (1 233 tkr) 

Såväl minskade kostnader som ökade intäkter ska redovisas samt konsekvensbeskrivas. 

Uppdraget avser hela nämndens verksamhet men i första hand IFO-verksamheten. 

Uppdraget ska redovisas i samband med budgetuppföljningen i maj 2015. 

Ramöverföringar 2015 (tkr) 

Socialdemokraterna föreslår att ramöverföringar fastställs i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kungsgatan 4 
54630 KARLSBORG 
Tfn: 0505-1 20 33 Sidan 3 av 5 
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Budgetberedningens förslag till slutgiltigt kommunbidrag innebär att nämnderna totalt sett 
erhållit kommunbidrag motsvarande 323 632 tkr, 6895 tkr över ram enligt direktiv. Jämfört 
med ramen för 2014 (305 376 tkr) så innebär förslaget en ökning med 18256 tkr (+ 6,0 %). 

Uppdrag/utredningar 

• KF ger nämnder/styrelser i uppdrag att under år 2015 utreda samverkan inom respektive 
nämnd/styrelse verksamhetsområde, i enlighet med KF avsikts förklaring för samverkan inom 
HjoTiBorg. 
Uppdraget skall redovisas löpande i samband med budgetuppföljningarna . 

• BB föreslår att en heltidsresurs tillskapas för övergripande samordning av kommunens 
integrationsverksamhet. Tjänsten finansieras via externa medel. 

Investeringsbudget 2015, nettoutgifter (tkr) 
Nämnd .... .. Ram.en.lig~<> .' N~mJ1~s.försl<lg Ram Diff~r~nsl11otf<···· .• ·•·· .• » ..... ' •. , ...•.. direktiv KFjuni 2015 nämndsförslaa .............. <.. 
KS O 5200 5200 
KUFR O 530 530 
BYGG O O O 
BUN O 760 760 
soe O 550 550 
VA O 5200 5200 
Tillk proj O O 12760 
Kommunbank 11 000 12240 25000 

Socialdemokraterna föreslår att investeringsbudgeten fastställs i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kungsgatan 4 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

12760 
12760 

546 30 KARLSBORG 
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TAXOR OCH AVGIFTER 2015 

Socialdemokraterna föreslår att taxor och avgifter fastställs i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 

SKA TTESA TS 2015 

2014-11 -14 

Socialdemokraterna föreslår att skattesats för år 2015 fastställs i enlighet med 
arbetsutskottets förslag 

S-gruppen i kommunstyrelsen genom 

Peter Lindroth 
Gruppledare 

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kungsgatan 4 
546 30 KARLSBORG 
Tfn: 0505-120 33 Sidan 5 av 5 
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Socialdemokraternas skriftliga yrkande vid behandling av ärende 3 
"Budget och verksamhetsplan 2015" vid kommunstyrelsens sammanträde 
2014-11-11 

Socialdemokraternas yrkande: 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, 2014-10-
28 , till budget- och verksamhetsplan för år 2015 med de förslag till förtydliganden , 
ändringar och tillägg som socialdemokraterna föreslår enligt bilaga. 

S-gruppen i kommunstyrelsen genom 

Peter Lindroth 
Gruppledare 

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun 
Kung sgatan 4 
S46 30 KARLSBORG 
Tfn: 0505-120 33 Sidan 1 av 1 
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Bilaga 5 KB § 103 2014-11-11 

FOLKHÄLSOPLAN 12015 
Karlsborgs Folkhälsoråd 

Fastställd av: 
Kommunstyrelsen 201 x-xx-xx 

Hälso- och sjukvårdsnämnd östra Skaraborg 201 x-xx-xx 



Inledning 
En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då 
invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. En god folkhälsa 
kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlikhet i 
befolkningen . Folkhälsan är generellt god men inte jämlikt fördelad . Människans livsvillkor och 
livsstil påverkar hälsan. Samhällets sociala, ekonomiska och miljörelaterade förhållanden avgör 
individens möjligheter att ta ansvar för sin hälsa. 

Utgångspunkten i det lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mellan kommunen och 
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd östra Skaraborg. Syftet med avtalet är 
att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. För att uppnå 
detta ska parterna gemensamt bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå, 
integrerat i ordinarie verksamhet, där arbetet i första hand avser hälsofrämjande insatser. 

Mål 
Det övergripande nationella folkhälsomålet är alt skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Till målet finns elva målområden som har delats in i 
tre strategiska områden för att ge ett helhetsperspektiv och lättare se vilka utmaningarna är 
samt vi lka satsningar som behövs för att förbättra folkhälsan . 

Cod" Ii_-villkor 

Målområde: 1, 2. 3, 6 

Halsofr3mjande li",.gmlljoer 
o c h levnadsvanor 

Alkohol. narkotika, 
dopning, tobak och spe l 

Målområde: 4. 5. 7, 8. 9,10 

Målomrade: 11 , delvis 6 

(FOlkhalsopotitisk rapport 2010) 

Det lokala folkhälsoarbete utgår från Vision 2020 för Karlsborgs kommun som betonar att en 
förbättrad folkhälsa ska vara en prioriterad del i arbetet för en hållbar utveckling och Vision 
Västra Götaland - Det goda livet. Andra styrdokument är Samling för social hållbarhet
Atgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland och Hälso- och sjukvårdsnämndens Strategiska plan 
för folkhälsoarbete i Skaraborg som har målet att Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i 
Sverige år 2020. 

Invånarna i Karlsborg sk.a ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020 
Det lokala övergripande målet för folkhälsoarbetet i Karlsborg kommun är att Invånarna i 
Karlsborgs kommun ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020. För att nå målet har Karlsborg 
ställts inför ett antal utmaningar som visar var folkhälsan behöver förbättras. De utmaningar 
som prioriterats har formulerats som mål. Over tid kan fler utmaningar tillkomma och befintliga 
kan komma att förändras. Målet "Bäst hälsa 2020" finns i kommunfullmäktiges styrkort och bryts 
sedan ned till namndernas egna styrkort. 

Barn och ungdom prioriteras 
Alla barn har rätt till en bra start i livet för att kunna göra sunda val vid utveckling av livsstil och 
levnadsvanor. Föräldrastödjande verksamhet, hälsofrämjande skol utveckling och barn och 
ungdomars psykiska hä lsa är viktiga inriktningsområden. 

Ansvar 
Ansvaret för det operativa arbetet för att uppnå folkhälsoplanens mål vilar på kommunstyrelsen 
och förvaltningar inom Karlsborgs kommun, primärvård och tandvård i samverkan med andra 
myndigheter, näringsliv, föreningar samt frivilligorganisationer. Folkhälsoplanen skall ses som 
et! stöd i arbetet med att integrera folkhälsoarbetet i den ordinarie verksamheten och som ett 
verktyg för att koordinera och uppmuntra tvärsektoriell samverkan. Folkhälsorådet ska i 
samverkan med interna och externa aktörer in itiera , implementera samt samordna det lokala 
folkhälsoarbetet. Uppföljning av folkhälsoarbetet sker genom kommunens årsredovisning . 



Strategiska områden och prioriteringar för folkhälsoarbete 2015 
Folkhälsoplanen visar vilka områden som folkhälsorådet avser att initiera och utveckla under 
2015, Folkhälsorådets uppgift är att implementera ett hälsofrämjande tankesätt i nämnder och 
förvaltningar, 

Goda livsvillkor 
Goda livsvillkor är grunden för att folkhälsan ska förbättras, Med goda livsvillkor kan människor 
lättare göra egna val som främjar hälsan. 

Övergripande strategi: Skapa möjligheter till en bra start i livet och ett hälsosamt åldrande. 

Mål: Ar 2020 ska 223 färre personer ha nedsatt psykiskt välbefinnande. 
Ar 2020 ska ytterligare 340 personer uppge sitt allmänna hälsotillstånd som bra. 

Strategi: 
• Stödja arbete som ger förutsättningar för en bra start i livet. 
• Stödja arbetet kring utveckling av föräldrastöd, 
• Stödja processen hälsofrämjande skolutveckling, 
• Stödja arbete som verkar för ökade möjligheter till inflytande och delaktighet. 
• Stödja ideella föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom i kommunen. 
• Stödja verksamhet som skapar förutSättningar för ett hälsosamt åldrande. 
• Verka för att öka den folkhälsovetenskapliga kompetensen i kommunen 

Mål: Ar 2020 ska ytterligare 26 personer ha en bra tandhälsa. 

Strategi: 
• Verka för att övervakad tandborstning införs på alla förskolor och inom pedagogisk omsorg. 

Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor 
Hälsa och livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, miljömässiga och 
kulturella förhållanden. 

Övergripande strategi: Var och en ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa, 

Mål: Ar 2020 behöver 365 fler personer vara fysiskt aktiva mer än 30 minuter/dag. 

Strategi: 
• Stödja verksamhet som främjar fysisk aktivitet. 
• Stödja arbetet med att lyfta in folkhälsoaspekten i samhällsplaneringen, 

Mål: Ar 2020 ska 160 färre personer ha diagnosen fetma. 

Strategi: 
• Stödja verksamhet som främjar bra matvanor. 

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende påverkar hälsan. 

Övergripande strategi: Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket, arbeta 
för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle samt minska skadeverkningar av överdrivet 
spelande, 

Mål: Ar 2020 ska 294 färre personer vara dagligrökare samt minskad andel personer med 
riskabla alkoholvanor. 

Strategi: 
• Stödja utvecklingen av det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, tobak och dopning, 



Budget 
Folkhälsorådets budget baseras på 11 kronor per kommuninvånare från vardera Karlsborgs 
kommun och Västra Götalandsregionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd, vilket blir en budget 
på 148 544 kronor. 

Beräknade kostnader 

Goda livsvillkor 

Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor 

ANDTS 

Övriga kostnader 

Totalt 

Uppföljning 

124 000 kr 

11 500 kr 

8000 kr 

5044 kr 

148544 kr 

Ekonomisk redovisning och insatser inom de olika målområdena kommer att följas upp i 
folkhälsorådets verksamhetsberättelse som ska vara kommunstyrelsen och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden Skaraborg tillhanda senast den sista februari 2016. Vid behov kan 
omfördelning av resurser ske mellan de olika områdena under året. 

Utmaningar för Karlsborg till år 2020 

223 färre personer 
ska ha nedsatt 

psykiskt 
välbefinnande 

26 fler personer 
ska ha en bra 

tandhälsa 

160 färre personer 
ska ha 

diagnosen fetma 

Karlsborgs 
kommun 

340 fler personer 
ska uppge sitt 
allmäntillstånd 

som bra 

365 fler personer 
behöver vara 

fysiskt aktiva mer 
än 30 minuter/dag 

294 färre personer 
ska vara dagligrökare 

(Öppna Jamförelser Folkhälsa, 2009) 
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Folkhälsa - välfärdsnyckeltal 
Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. Välfårdsnyckeltalen tar 
sin utgångspunkt från det nationella folkhälsomålet med sina II målområden. En kommun har 
stora möjligheter att påverka flirutsättningarna för god Folkhälsa genom att förbättra 
människors livsvillkor (de fårhållanden som omger individen) och livsmiljö (den fysiska och 
psykosociala miljön). Levnadsvanor (till exempel kost och Fysisk aktivitet) handlar i första 
hand om individens egna val. NyckeJtalen ger en bild av kommun invånarnas livsvillkor och 
levnadsvanor, vilket ger signaler om behovet av hälsofrämjande och förebyggande insatser i 
kommunen. Här presenteras valda delar av folkhälsornålen. 

Målområde l: Delaktighet och inflytande i sam hället 

För att känna samhörighet med samhället behöver människor ha rätten och möj ligheten att 
påverka sina egna livsvillkor och samhället de lever i. Brist på makt och möjligheter att 
påverka har ett samband med hälsa. 

Valdeltagande 

Valdeltagandet i allmänna val används ofta som ett mått på demokratisk delaktighet. Det finns 
ett positivt samband mellan demokratisk delaktighet och självskattad hälsa, där grupper med 
ett lågt valdeltagande också har en låg självskattad hälsa. 

Valdeltagande (%) av de röstberättigade, Karlsborgs kommun 

2002 2006 

Riksdag landsting Kommun Riksdag landsting Kommun Riksdag 

Karlsborg 81,9 80,2 81,2 83,9 80,9 82,2 86,2 

Riket 80,1 77,5 77,9 82,0 78,8 79,4 84,6 

Källa. Statistiska Centralbyrån 

Deltagandet har ökat de tre senaste valen till samtliga fårsamlingar. Valdeltagandet i 
Karlsborg ligger över riksgenomsnittet. 

Socialt deltagande 

2010 

landsting 

82,3 

81,0 

Människor behöver känna sig socialt delaktiga. Det är en förutsättning tor att vi ska kunna 
förstå det samhälle vi lever i. Känsla av sammanhang och meningsfullhet är begrepp som otta 
återkommer i förklaringar till varför vissa människor klarar påfrestningar bättre än andra 
Personer med täta sociala relationer lever längre och har bättre häl sa än socialt isolerade 
individer. 

Karlsborgs kommun har ett rikt och varierat utbud av ku ltur. unika historiska miljöer och 
mötesplatser tOr kultur och Iritidsverksamhet. Kommunen erbjuder också ett flertal 

Kommun 

83,7 

81,6 



mötesplatser som Familjecentral, Träffpunkter och olika sorters dagverksamheter. Detta ger 
goda f6rutsättningar till socialt deltagande. 

Ekonomiska och sociala forutsättningar är en av dc mest grundläggande samhälleliga 
fOrutsättningar föl' folkhälsan. Det finns samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle 
präglat av ekonomisk och social trygghet, jäml ikhet, jämställdhet och rättvisa. 

V tbild ningsnivå 

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Utbildning kan påverka hälsan 
på flera sätt, som lägre hälsorisker i arbetslivet, högre inkomster och mindre ekonomisk 
utsatthet och stress. Utbildning kan också påverka människors levnadsvanor och hälsorelaterat 
beteende. Högre utbildning kan alltså ge en bättre hälsa. 

Utbildningsnivå 20 - 64 år 2013 
._--

Utbildningsnivå Procentuell fördelning Procentuell fördelning 

Karlsborg Västra Götalandsregionen 

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Förgymnasial 14 11 12 16 12 14 

Gymnasial 59 '55 57 47 42 45 

Eftergymnasial 26 34 30 34 44 38 

Källa: Statistiska Cel'tralbyrån 

Utbildningsnivån i Karlsborg höjs gradvis men ligger fortfarande under Västra 
Götalandsnivån. Fler kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning. Andel, både kvinnor 
och män, med gymnasial utbildning är högre i Karlsborgjämf'ort med Västra 
Götalandsregionen (VGR). 

Al'betsliishet 

Individer med svag anknytning till arbetslivet har oftare livsvillkor och levnadsvanor som 
påvcl'kar hälsan negativt. Arbetslösa skallar sin hälsa som sämrc än personer som har arbete 
och hal' en ökad psykisk ohälsa. 

Arbetslöshet, inkl. program, i % av befolkningen 16 - 64 år . 

.--
2012 2013 

Karlsborg 5,0 4,6 

.. __ .~ •... 
Västra 6,3 6,4 
Götalandsregionen 

.. _._ .. _~-
Källa: Arbetsförmedlingen 



Arbetslöshet, inkl. program, i % av befolkningen 18 - 24 år. 

2012 2013 

Karlsborg 10,2 10,1 

Västra 10,0 9,7 
Götalandsregionen 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Antal arbetssökande. inklusive sökande i program med aktivitetsstöd. i Karlsborgs kommun i 
december 2013 var i åldersgruppen 16-64 år 207 individer. Motsvarande siffra i 
åldersgruppen 18-24 är var 75 personer. 

Sjukpenningtal 

Sjukfi'ånvaron i Sverige ökar. Störst ökning sker bland kvinnor och mest ökar psykiska 
diagnoser. 

Sjukpenningtalet* 

2011 2012 2013 

Karlsborg VGR Riket Karisborg VGR Riket Kbg VGR 

Kvinnor 8,9 8,6 10,5 9,8 11,9 

Män 5,4 5,1 6,1 5,6 6,6 

Totalt 7,2 7,1 6,8 9,9 8,3 7,7 10,4 9,2 

Källa: Försäkringskassan 

Riket 

10,8 

6,0 

8,4 

·SJukpennlngtalet: Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 ar 
exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersiittning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag), AHa dagar ar 

O'l'lräknade till nettodagar, Lex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag. 

Sjukpenningtalct stiger i Karlsborg precis som i Regionen och Riket. Totala sjukpenningtalet 
mr Karlsborg är betydligt högre i jämmrelse med Regionen och Riket. 

Barn i ekonomiskt utsalta hushåll 

Barn och unga sOll1lever med små socioekonomiska resurser har sämre tot'utsättning fOr en 
gynnsam hälsoutvcckling. Dessa barn löper också större risk för att lämna grundskolan utan 



godkända betyg, har sämre förutsättningar fö r en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud och fOr goda 
levnadsvanor. 

Andel (%) barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll , O -17 år 

2010 2011 2012 

Karlsborg 8,4 6,1 5,8 

Västra 12,3 11,8 11,7 
Götalandsregionen 

Källa: Statistiska Centralbyrån 

Karlsborg har en betydligt lägre andel barn i ekonom iskt utsatta hushåll i jämförelse med 
Regionen. Andelen i Karlsborg har sjunkit med 2,6 % mellan åren 20 I O och 2012. 

Trygghet 

Rädda barnens undersökning 2013 visar att en stor andel elever i åk 6 och 8 i Karlsborgs 
kommun upplever sig trygga att röra sig i kommunen under kvällarna. Över 75 % svarade att 
de kände sig trygga alltid el ler ofta. 

Brottsstatistik 

Karlsborg kommun har en låg brottslighet per I 000 innevånare. Kommunen har näst lägst 
antal anmälda brott i jämfOrelse med Skarabarg. 

Anmälda brott 

År 

2011 2012 2013 

Antal Antal Antal 

Karlsborg kommun 

Totalt antal brott 312 387 328 

Våldsbrott 21 19 25 

Sexualbrott 12 7 6 

Hot-, kränknings- och 
40 31 36 frihetsbrott 

Vårdslöshets- och vållandebrott 4 5 5 

Stöld-, rån- och häleribrott 148 188 136 



SIIbrott 

Skadegörelse (ink!. mordbrand) 

Övriga brott 

Källa: Brå 

34 41 23 

25 51 30 

9 10 12 

Må lom råd e 3 : Barns och ungas uppvä xtv illkor 

Uppväxtvillkoren för barn och unga har stor betydelse för den psyksiska och fysiska häl san 
som barn och senare i li vet. De viktigaste faktorerna för barn och ungas häl sa är 
familjeförhållanden, sko la och fritid. 

Tandhälsan 

Tandhälsa bl and barn och ungdomar kan användas som ett mått för att undersöka resultatet av 
häl sofrämjande och förebyggande insatser som gjorts under uppväxtåren . För att följa upp 
detta är tandhälsan bland 19-åringar intressant. 

Rarlesfrihet I kontaktytorna hos ~g;. 
åringar 

Källa: Folktandvården, Karlsborg 

2011 

65,2 

68,9 

65,9 

71,3 

.2013 

66,9 

72,2 

FRAMM (F1uor-Råd-Arena-Mat- Motivation) är en populationsinriktad tandprevention för 
samtliga barn 0-19 år inom Västra Götaland. Den startar med information till blivande 
föräldrar via Mödravården och löper sedan genom en röd tråd genom barnets uppväxt via 
Barnhälsovården och sko lan med information och fluorsköljningar . 

Under 20 13 har folktandvården informerat om övervakad tandborstning i förskolan till 
personal och föräldrar vid torskolorna i kommunen. I början av 2014 startade förskolorna i 
Mölltorp med övervakad tandborstning. Folktandvården tillhandahåller tandborstar och 
tandkräm för att barnen ska borsta tänderna en gång efter måltid på förskolan. Rutinen av att 
borsta tänderna har stort värde och att få ett extra fluortillskott under dagen är också bra. 

Möjlighet till fritidsaktiviteter 

En låg andel. 4 %. av elever i åk 6 och åk 8 i Karlsborgs kommun uppger att de inte haft råd 
med någon fritidsakti vi tet under det senaste året. Jämförande s iffra för riket var 8 % (Ung 
Röst 2014, Rädda Barnen). 

Psykisk hälsa 

Mer än hälften av elever i åk 6. 54 %, uppgav att de inte känt sig nedstämd eller ledsen en 
längre tid (under innevarande termin eller toregående). Motsvarande siffra för elever i åk 8 
var48 %. Det var fler killar, 6 1 % som uppgav att de inte upplevt detta (Ung Röst 2014, 
Rädda Barnen). 



När det gäller frågor kring kränkningar och mobbning svarar 78 % av eleverna i åk 6 
respektive 81 % i åk 8 att de inte upplevt detta det senaste året (Ung Röst 2014, Rädda 
Barnen). 

Trivsel i skolan 

Drogvaneundersökningen 2013 (CAN) visar att dc Ilesta elever trivs i skolan. Ungefär 85 % 
av ungdomarna (15 och 17 år) uppger att de trivs bra eller mycket bra i skolan (CAN- enkät, 
2013). 

Behörighet till gymnasieskolan 

Skolprestationen kan påverka den psykiska hälsan och vice versa. Det finns studier 80m visar 
att när andelen unga som inte kommer in på arbetsmarknaden ökar. så försämras oekså den 
psykiska hlilsan bland unga. 

Andel elever (%) som är behöriga till gymnasieskolan 

2011 2012 2013 

Karlsborg Riket Karlsborg Riket Karlsborg Riket 

Betyg årskurs 9 (%) andel 95,7 87,7 98,S 87,S 98,4 87,6 
behöriga till yrkesprogrammen 

Betyg årskurs 9 (%) andel 95,7 86,7 96,9 86,5 96,7 86,S 
behöriga till estetiska 
programmen 

Betyg årskurs 9 (%) andel 95,7 85,2 95,4 85,0 96,7 84,8 
behöriga till ekonomi·, 
humanistiska~ och 
samhällsvetenskapsprogrammen 

Betyg årskurs 9 (%) andel 94,2 83,S 93,8 834 96,7 83,2 
behöriga till naturvetenskapliga· 
och tekniska programmen 

Källa: Skolverket 

Karlsborg har en mycket hög andel behöriga elever till gymnasieskolan. detta gäller inom 
samtliga program. 

/7 Id! /tf{ 
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Må lområde S: Su nda och säkra miljöer och produkter 

Att systematiskt och långsiktigt arbete för att minska antalet skador i alla åldrar, alla miljöer 
och situationer är en del av att förbättra och bevara folkhälsan. I Sverige dör i snitt mer än 
över tre äldre personer till följd av fallolyckor varje dag. 

Antal personer, 65 år och äldre, med höftledsdiagnos per 10 000 invånare 2004-2013 

Personer med höftledsdiagnos per 10000 invån 2004 - 2013 
65 år och äldre 

-Karlsborg - Skaraborg - Västra Götaland - Linjär (Karlsborg) 
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Källa: VGR's vå rddatabas Vega och Statistiska Centralbyrån 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2013 sökte tolv Karlsborgs bor som val' 65 år och äldre sjukhusvård på grund av hö ftfraktur. 
Av dessa var ålla kvinnor och fyra män. 

2013 

Arbetsgruppen äldres häl sa tog i början av 2000-talet fram äldresäkerhetsväskor i syfte att 
minska fall skador hos äldre. Fixar-Malte som nu heter Service-man är en kostnadsfri 
servicetjänst för pensionärer och för personer med funktionsnedsättning. Tjänsten upprättades 
2009 och syftet är att undanröja risker och förebygga olyckor i det egna hemmet. Under 2014 
har besöken av Service-man ökat markant och det utförs mellan 2 till 4 besök per vecka. 
Service-man är lätt tillgänglig och kan utföra uppdrag inom ett par dagar 

Må lområde 9: Fysisk aktivitet 

Regelbunden fys isk aktivitet främjar häl san och välbefinnandet sa mt har en 
sjukdomsförebyggande effekt. Kommunen har en nyckelroll i att skapa stödjande miljöer för 
Iys isk aktivitet och därmed ett aktivt I iv för si na invånare . 



Gång- och cykelvägar i Karlsborg 

Det är av vikt att det finns förutsättningar till att promenera och cykla om vi ska lyckas 
uppmuntra befolkningen till ökad fysisk aktivitet. Vägen till och från sko la, arbete och 
Fritidsaktiviteter är bra tillfälle till utevistelse och fysisk aktivitetet. I Karlsborg finns 19600 
meter gång- och cykelvägar. l kommunens långsiktiga planering ingår att utveckla gång-och 
cykelvägnätet. Det som för 20 14 står på agendan är tillsammans med stat liga Tra likverket att 
bygga cykelväg mellan Karlsborgs centralort och samhället Mölltorp som ligger ungefär 8 
kilometer sydväst om centralorten. 

Föreningsliv 

Kommunens fö reningsliv bidrar till att skapa en meningsfull fritid fö r barn, ungdomar och 
vuxna. Föreningslivet i Karlsborgs kommun är livaktigt. Det finns många olika inriktningar 
att välja på. Det finns 97stycken föreningar i kommunen varav 19 stycken är 
idrottsfören ingar. 

Antal deltagartil lfälle barn och ungdom 0-20 år. 

Antal 2011 2012 2013 

Flickor 11426 11823 11672 

Pojkar 13 815 13 764 14416 

Totalt 25241 25587 26088 

Källa: Kultur och fr itidsförvaltning 

Totalt antal deltagartillfälle ökar stad igt under de två senaste åren. Det är pojkarnas 
deltagande som ökar medan nickornas deltagande minskat något från 20 12 till 2013 . 

M~l{)mråde 10: Matvano r oc h livs med el 

Goda matvanor och säkra li vsmede l är tarutsättningar för en god häl sa vilket har stor 
betydelse för vål1 vä lbetinnande. Överv ikt och Fetma håller på att utveck las till det 
dominerande hälsoproblemet och följs av betydande överrisk för hjärt-kärl sjukdomar. 
diabetes, ledsjukdomar och en del cancer fOlmer. Vanor och beteenden grund läggs i tidig 
ålder, därtar är det viktigt att försko la och sko la främjar goda matvanor. Här har också den 
öppna förskolan på fam iljecentralen en viktig roll i föräldrastödet liksom 
l3arnavårdscentralen. 

Övervikt bland barn och ungdom 

Under de senaste åren har man nationellt talat om att övervikten bland svenska barn och 
ungdomar ligger på ca 18-20 % och motsvarande siFfra tOr fe tma är ca 3 %. Under läsåret 
20 12/20 13 omtattade hälsoundersökn ingen i Karl sborgs grundskola 260 barn. 59 stycken av 
dessa hade övervikt (23 %) oc h 15 barn hade fetma (6 %). Under läsåret 20 l 0/20 11 omFattade 



hälsoundersökningen 249 barn, 47 stycken (19 %) hade övervikt och 12 barn (4,8 %) hade 
fetma., Undersökningarna omfattar elever i t~klass, årskurserna 2,4,6 och 8 (Skolhälsovården, 
Karisborg). 

Målområde 11: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbtuket och arbeta för ett narkotika
och dopningsfritt samhälle har länge varit viktiga folkhälsofrågor. 

Antirök- och snuskort 

Att förebygga och skjuta upp ungdomars tobakdebut är ett viktigt arbete, Antirök- och 
snuskort erbjuds alla elever i åk 6-9, Genom att ta emot kortet förbinder sig eleven att vara 
tobakstl'i och kan i gengäld vara med i utlottningar samt få billigare inträden till drogfi'ia 
arrangemang. 



Antirök· och snuskort höstterminen 2013 

Antal Antal Antal Har inte tecknat/återlämnat 

elever pojkar flickor anti rök- och snuskort 

Totalt Pojkar Flickor 

Åk 6 49 25 24 O O O 

Åk 7 63 32 31 5 2 3 

ÅkS 58 27 31 7 6 1 

Åk9 60 30 30 S O S 

Totalt 230 114 116 17 8 9 

Källa : Carl Johanskolan Kabyssen 

93 % av eleverna i å rskurs 6-9 har ett antirök- och sn uskor\. Av de som inre tecknat e ller 
läm nat åter si tt ant i rök- och snuskort är det ingen som uppgett att de snusar. 

CAN-undersökning 

Under 20 13 genomförde Central f6rbundet fOr alkoho l-och narko tikaupplysning (CAN) en 
enkät om drogvanor i Västra Göta land . Det är en totalun dersökning fö l' samtliga klasser 
å rsku rs 9 och gymnasiet år 2. Bland årskurs 9 i Karlsborg har 55 elever medverkat och 35 
e lever på gymnas ie t år två med hemadress i Karlsborg medverkat. CAN va lt att inte redovisa 
tal som är mindre än 50 elever. vilket medtor att Karlsborg inte får några siffror for gymnasiet 
å l' 2 och ingen könsfördel ning i årskurs 9. 

Den mångårig trend av sjunkande andel eleve r som använder droger fortsätter i riket totalt. 

Rökning 

Rökning är vanligare bland flickor än bland pojkar i båda ål dersgrupperna i Västra Götaland 
som helhet Andelen 15-årin gar som anger att de rökar någon gång är något högre iKarlsborg 
än i Västra Götaland. Ca 18 % av eleverna i årskurs 9 anger att de rökar någon gång. 
motsvarande siffra i Västra Götaland är ca 12 %. Dagligrökarc uppger sig ca 7 % vara vi lket 
är högre än i Västra Göta land som helhet, där 5 % uppger an de är daglig rökare . 

Snusning 

Ande len snu sande 15-å ri ngar boende i Karlsborg är 7 0/0, medan det är betydligt vanligare 
bland 17-åringar, 27 %. 1 VHstra Götaland var motsvarande siffror 6 % respektive 13 %. 



Alkohol 

Bland Karlsborgs I S-åringar uppger 45 % att de druckit alkohol någon gång de senaste tolv 
månaderna, vilket är lägre ijämtorelse med Västra Götaland (47 %). Bland l7-åringarna från 
Karl sborg är det 80 % som uppger att de druckit alkohol de senaste tolv månaderna., 
motsvarande si ffra för Västra Götaland är 78 % 

Andelen 17-åringar som intensivkonsumerar alkohol (dricker stor mängd alkohol vid ett 
tillfalle) är högre i Karlsborg än i regionen i stort. För elever i årskurs 9 var andelen som 
intensivkonsumerar alkohol 13 %, för Västra Götalandsregionen var siffran II %. 
Intensivkonsumtion är vanligare bland ungdomar som bjudits hemma. Av IS-åringar från 
Karlsborg är det 35 % som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Motsvarande andel av 
17-åringar från Karlsborg är 49 %. 

Berusningsdebut 13 år eller yngre uppger ca 15 % av IS-åringarna från Karlsborg, vilket är 
betydligt högre än för regionen (7 %) och riket (8 %). 

Narkotika 

Användningen av narkotika ökar betydligt mellan 15 och 17 års ålder. 
Narkotikaanvändningen bland ungdomar från Karl sborg ligger på genomsnittet i Västra 
Götaland. Årskurs 9 ca S %. Statistiken visar att ungdomars möjlighet att få tag på narkotiska 
preparat har ökat. Cannabis är det i särklass vanligastenarkotikapreparatet bland ungdomar. 

Anskaffning av droger 

Vid undersökningen var de flesta av gymnasieeleverna inte myndiga, många får ändå tag på 
tobak, alkohol och narkotika. Tobak köper de Ilesta själva eller genom kompisar. Alkohol får 
de tag på genom kompisar, kompisars syskon eller andra vuxna, men också i olika omfattning 
genom si na egna föräldrar. 

Var Qärde av Karlsborgs 17-åringar har en eller Ilera gånger blivit serverad alkohol på 
restaurang/pub i Sverige före sin 18-årsdag. 


