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Justerandes ~igri 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 

KS § 152 Svar på medborgariörslag om Tennisbana på Moliden 

Dnr 294.2014 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i och med 
kultur- och fritidschefens skrivelse. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag gällande tennisbana vid Moliden har inkommit från 
Joakim Axelsson. Kommunfullmäktige beslutade att, vid sammanträde 2014-
09-23, överlämna ärendet till kultur och fritidsnämnden för beredning. Kultur
och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde, 2014-10-23, att ge kultur
och fritidschefen i uppdrag att utreda ärendet. I den efterföljande utredningen 
framkom att en möjlig tennisbana bör planeras i samband med en eventuellt ny 
skolbyggnad vid Moliden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 149, 2016-11-0 l 
Kultur- och fritidschefThomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2016-10-18 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2016-10-18 
Kultur- och fritidsnämnden, Beslut, 2014-10-23 
Kommunfullmäktige, Beslut, 2014-09-23 
Joakim Axelsson, Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 153 Svar på motion om Barnrättsombud 

Dnr 154.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
anse motionen bifallen. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "ett barnrättsombud inrättas genom att en ansvarig 
person, fristående i förhållande till förvaltningar och nämnder i övrigt anställs 
Barnrättsombudet kan innehålla följande arbetsuppgifter: 

• Bevaka barn och ungdomars rättigheter, behov, intressen genom att 
granska kommunala åtgärder och program. 

• Hur konkreta mål enligt fastställd handlingsplan fullföljs i politiska 
beslut. 

• Informera och utbilda, politiker och tjänstemän om barnkonventionen. 

• Övervaka och föra barn och ungdomars talan som berör deras 
arbetsmiljö. 

• Stärka barn och ungdomars ställning i samhället". 

I samband med att kommunfullmäktige beslutade att anta en reviderad 
handlingsplan för barnkonventionens genomförande i Karlsborgs kommun 
beslutade man dessutom att inrätta en tjänst som barnrättsombud. Tjänsten 
avsåg en tjänst på 50 procent och gällde under år 2016. Rekrytering och 
tillsättning av tjänsten gjordes under sommaren och är nu operativ. 

I samband med beslut om budgetramar för år 2017 avsätts medel för att 
förlänga tjänsten även under år 2017. 

Beslutet att tillsätta en tjänst som barnrättsombud hade ingen koppling till 
motionen men den följer till fullo motionens intentioner. 

Förslag på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 150, 2016-11-01 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-18 
Kristdemokraterna, Motion, 2016-10-20 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 

KS § 154 Svar på motion om Hastighetskameror 

Dnr 213.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "hastighetskameror sätts upp i Karlsborg. Detta gäller 
såväl nord- som sydgående färdriktning på väg 49. Kamerorna föreslås 
placeras dels vid bron över Göta Kanal, dels vid Carl Johanskolan i centrala 
Karlsborg. Trafikverket planerar för närvarande att sätta upp 
hastighetskameror på ett antal platser i Västra Götaland. Den planeringen bör 
utökas till att omfatta även Karlsborg". 

Det är inte första gången som det lämnas förslag om uppsättning av 
fartkameror utmed riksväg 49:s genomfart i Karlsborgs tätort. Det har 
aktualiserats ett antal gånger under de senaste 10-15 åren av både enskilda och 
organisationer. Karlsborgs kommun stödjer förslaget den här gången precis 
som kommunen har gjort varje gång som det har framförts tidigare. 

När det gäller utplacering av fartkameror så har kommunen ingen 
beslutanderätt. Det är Trafikverket som äger frågan. De fattar sina beslut 
utifrån ett antal olika kriterier såsom antal dygnsfordon, antal olyckor, 
omgivande byggnation, miljöpåverkan m.m. Syftet är att skapa tryggare 
miljöer för både trafikanter och kringverksamheter. 

Konkurrensen om kamerorna är väldigt stor. Samtliga landets kommuner 
arbetar på olika sätt för att övertyga Trafikverket om nödvändigheten av att 
placera kameror just i deras kommuner. Karlsborgs kommun är inget 
undantag. Kommunen har gång på gång fört fram behovet av kameror utmed 
vår genomfart. 

Det kommer kommunen att fortsätta med vid alla kontakter vi har med 
Trafikverket. Kommunen för även en fortlöpande dialog med 
polismyndigheten i syfte att la "draghjälp" av dem i arbetet med att få kameror 
placerade i vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 151, 2016-11-0 l 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-20 
Sverigedemokraterna, Motion, 2016-09-20 

Utdrags best yrkande 
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Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 

KS § 155 Svar på motion om Subventionering av lokalhyra 

Dnr 177.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anfårts, att 
anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "kommunen får att kompensera pensionärsfåreningarna 
får bidragsbortfallet, helt eller delvis subventionerar hyran får lokalen vid 
Karlsborgs konferenscenter. Det skulle ge pensionärsfåreningarna som har 
behov av det, tillgång till en bra lokal till en låg eller om möjligt, ingen 
kostnad". 

Nu gällande regler får fåreningsstöd antogs av fullmäktige i november 2014. 
De nya reglerna hade ingen koppling till budgeten då det totala stödet var 
ofårändrat. Tanken är att antal aktiviteter skall premieras i stället får de 
tidigare mer statiska bidragen. Ett av huvudsyftena med de nya reglernas är 
också att verksamhet får barn och ungdomar prioriteras. I underlaget från 
nämnden angavs dessutom att "anläggnings- och lokalkostnadsbidraget tas 
bort och täcks till övervägande del av ett ökat aktivitetsbidrag". 

Att kommunen skall särbehandla någon typ av fåreningar men inte andra är 
tveksamt med hänvisning till kommunallagens krav på likställighet. Om 
anläggnings- och lokalkostnadsbidraget skall återinfåras måste det gälla 
samtliga fåreningar. 

Det bör även påpekas att konferenscenter drivs av Karlsborgs turism AB. För 
att klara driftskostnaden är bolaget beroende av de intäkter man får vid 
uthyrning av lokalerna. 

I samband med att kommunfullmäktige antog nuvarande regler beslutade man 
också att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att löpande fålja och 
utvärdera de nya bidragsreglerna. En översyn av reglerna är nu påbörjad i 
nämnden. Innan den översynen är gjord bör inga enskilda delar av reglerna 
ändras. När nämnden är färdig med översynen får man återkomma till 
kommunfullmäktige med eventuella fårslag till omarbetade regler. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 152,2016-11-01 
Kommunstyrelsens ordfårande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-25 
Sverigedemokraterna, Motion, 2016-06-21 
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JustemIldes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 156 Svar på motion om Viltvarningsskyltar 

Dnr 214.2016 

Kommunstyrelsens rörslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar att "viltvarningsskyltar sätts upp i varje ände av 
Strandvägen. Det behöver nödvändigtvis inte vara en formell viltvamingsskylt 
enligt av Trafikverket formellt fastställd modell, utan kan gärna vara av lokal 
design, med en vänlig uppmaning till bilisterna att ta hänsyn till våra 
befjädrade vänner när de passerar Strandvägen". 

Motionären framhåller det rika fågelliv som Vättern i Karlsborg innehåller. 
Bland annat finns en större koloni av gräsänder. Änderna vandrar, särskilt 
under sommarhalvåret, i större grupper från sjön över till de villaträdgårdar 
som ligger utmed Strandvägen för att där ta del av frukter och andra 
"godsaker" som erbjuds. 

Vandringen över vägen sker ofta i stora grupper och i långsamt tempo. Detta 
kan innebära fara både för fåglarna och för trafiken på Strandvägen. Fåglarna 
riskerar att bli påkörda och en del fordon kan bromsa såväl plötsligt som 
häftigt med risk för kollisioner. 

Strandvägen är en av de gator i centralorten som Trafikverket ansvarar för. 
Alla eventuella åtgärder som önskas måste därför vara kommunicerade med 
verket. Frågan om viltvarningsskyltar kommer därför att tas upp med 
Trafikverket i samband med någon av de dialogträffar som genomförs med 
jämna mellanrum mellan kommunen och Trafikverket. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 153,2016-11-01 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-25 
Sverigedemokraterna, Motion, 2016-06-20 

Utdrags bestyrkande 
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Juste(andes ign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 157 Svar på motion om PF AS-ämnen på flottiljområdet 

Dnr 322.2015 

Kommunstyrelsens fOrslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Motionären yrkar: 

• Att Karlsborgs kommun skyndsamt tar kontakter på nationell nivå för 
att: 

• Att ett samlat nationellt grepp tas om PF AS-ämnen. 

• Att nationella resurser tillförs. 

• Att flottiljområdet blir ett försöksprojekt för sanering för att öka 
kunskapen. 

PF AS-ämnen väcker oro hos många människor. Inte minst grundar sig oron på 
den, till del, bristfälliga kunskap som finns. Det är egentligen först under de 
senaste åren som frågan har aktualiserats. 

PF AS-ämnen är en nationell fråga men vi är i högsta grad berörda i vår 
kommun i och med att förekomst har identifierats på F6-området. I första hand 
är det koncentrerat till de platser där släckmedel har använts. De direkta 
konsekvenserna lokalt är dock små och har så här långt inte medfört att 
kommunen har behövt vidta några särskilda åtgärder. 

På andra platser i landet har förekomsten av PF AS-ämnen tvingat kommuner 
att omedelbart stänga av kommunala vattenintag. Man har även kunnat se 
skadlig påverkan på människan. Det finns alltså anledning att ha frågan under 
noggrann bevakning även i vår kommun. 

När det gäller de yrkanden som motionären har så handlar det precis som 
anges om att försöka påverka den nationella nivån. Detta görs också redan i 
olika sammanhang och kommer dessutom att fortsätta. 

Kommunen "äger" inte frågorna som motionären nämner men det får inte 
hindra arbetet med att påverka nationella aktörer att verka i motionens anda. 

Notering 
Centerpartiet deltar inte i förslaget till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 154, 2016-11-0 l 
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Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-10-25 
Centerpartiet, Motion, 2015-11-29 
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Justerandes sign 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 158 Svar på motion om Giftfri kommun 

Dnr 18.2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår ur dagens föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 

Sida 215 
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Ju lernndes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 

KS § 159 Svar på motion om Mobiliörbud i skolan 

Dnr 137.2016 

Kommunstyrelsens iörslag 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad i och med barn- och 
utbildningschefen skrivelse. 

Sammanfattning 
Stefan Hallberg (S D) yrkar i motion inlämnad till kommunfullmäktige 2016-
04-25 att kommunfullmäktige beslutar: 

• Att uppdra åt Barn och utbildningsnämnden att se över den praktiska 
möjligheten for ett generellt mobilförbud i våra grundskolor. 

• Att ta fram riktlinjer på hur ett sådant forbud kan praktiseras i 
verkligheten. 

Barn- och utbildningschefKajsa Eriksson Larsson svarar i tjänsteskrivelse att 
det idag råder ett generellt mobilförbud i Karlsborgs skolor och i 
dagsläget ser inte någon av rektorerna ett problem i hanteringen av detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 156, 2016-11-01 
Bam- och utbildningschefen, Tjänsteskrivelse; 2016-11-01 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-04-25 
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Justerandes sign 

Kom munstyrelsen 

Sam manträdesdatum 
2016-11 -15 

KS § 160 Svar på motion Utredning digital arkivering 

Dnr 176.2016 

Kommunstyrelsens rörslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Hjo, Tibro och Karlsborg har kommit överens om att samordna centralarkiven 
för att säkerställa de pappersarkiv som kommunerna har att bevara och 
förvalta för alltid. 

Parallellt med detta håller kommunerna på att förbereda sig för en övergång 
till ett digitalt arkiv, ett e-arkiv. Personal från kommunerna har varit på 
seminarier om e-arkivering för att ta en bild av hur andra kommuner har 
påbörjat/löst sina e-arkiv. Planeringen framåt i våra tre kommuner är, liksom i 
övriga landet, en succesiv övergång till digital arkivering. Detta arbete 
kommer att vara tidsmässigt planlagt. 

KommunchefKjell-Ake Berglund informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 157, 2016-11-01 
KommunchefKjell-Åke Berglund, Tjänsteskrivelse, 2016-11-01 
Stefan Hallberg (SD), Motion, 2016-06-21 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Kom munstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 161 Ansökan om kommunal borgen för Bredband Östra 
Skaraborg AB 

Dnr 234.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Bredband Östra Skaraborg AB låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp 
om 2 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 
Karlsborgs Energi AB har som delägare inkommit med en begäran om utökad 
borgensram för Bredband Östra Skaraborg med 1,5 mnkr till att totalt omfatta 
2,0 mnkr för Karlsborgs kommun. Begäran har gått ut till de övriga tre 
kommunerna i samarbetet. Samma summa är begärd från samtliga kommuner 
och total borgensram som Bredband Östra Skaraborg erhåller efter beslut blir 
8 mnkr. 

Bredband Östra Skaraborg AB är ägare av fibernät som sammanbinder de 
olika kommunerna Tibro, Hjo, Tidaholm och Karlsborg samt alla telestationer 
i de berörda kommunerna. 
Bredband Östra Skaraborg har även rollen som kommunikationsoperatör och 
ägare av all aktiv utrustning i det aktuella fibernätet. 

Den mycket expansiva utbyggnaden som nu föreligger kräver stora finansiella 
medel under en kort tid för att utrusta alla nya anslutningar med fibermodem 
vilket enligt bolagets bedömning inte kan genomföras av utan att belåningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 158,2016-11-01 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-10-26 
VD Karlsborgs Energi AB Mikael Håkansson, Tjänsteskrivelse, 2016-10-26 
Karlsborgs Energi AB, Protokoll, 2016-09-20 

Uldragsbeslyrkandc 
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Ju tcrandes sign 

tJA! d) 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdatum 
2016-11-15 

KS § 162 Trafikf"örsörjningsprogram för iårdtjänst och riksiårdtjänst 

Dnr 238.2016 

Kommunstyrelsens iörslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfårdtjänst för åren 
2016-2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt att upphäva 
F ärdtjänstreglementet, godkänt av kommunfullmäktige 2014-12-01 . 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i 
Västra Götalandsregionen. Ansvaret för kollektivtrafiken fördes, i samband 
med skatteväxling, över från kommunerna till VGR vid årsskiftet 201112012. 
Kommunerna har dock inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till VGR, utan är 
var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst samt 
ansvariga för den myndighetsutövning som utförs. 

Handläggargruppen för färdtjänst i Skaraborg har tagit fram ett förslag till 
trafikförsörjningsprogram för åren 2016-2019 för de samverkande 
kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda 
och Vara. 

Samråd med kollektivtrafikmyndigheten (VGR) har genomförts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 159,2016-11-01 
Skaraborgs kommunalförbund, Bilaga, 2016-10-21 
Skaraborgs kommunalförbund, Trafikförsörjningsprogram 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 220 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 

KS § 163 Gemensam lönenämnd rör kommunerna Mariestad, 
Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner 

Dnr 207.2016 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat forslag till avtal samt 

reglemente for Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs 
kommuners gemensamma lönenämnd att gälla från den 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens ordfOrande 
Peter Lindroth och kommunchefen Kjell-Åke Berglund i uppdrag att 
underteckna reviderat avtal. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva avtal och reglemente antaget 
av kommunfullmäktige 2010-09-27. 

Sammanfattning 
De styrdokument som ligger till grund fOr kommunerna Mariestad, Töreboda, 
Gullspång och Karlsborgs kommuners gemensamma lönenämnd har inte 
reviderats sedan samarbetet inleddes 2011-01-01. Den styrgrupp som finns 
for det gemensamma MTG-samarbetet har under året gjort en översyn av 
samtliga styrdokument som fiIU1s for det samarbetet. Styrgruppen har även 
behandlat de styrdokument som finns fOr den gemensamma lönenämnden där 
även Karlsborgs kommun ingår. 

Syftet har varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och 
reglementen. MTG styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna fOrslaget till 
reviderat samverkansavtal och reglemente till lönenämnden for synpunkter. 

Efter att lönenämnden har gjort en del smärre forändringar i de upprättade 
forslagen beslutade nämnden vid sitt sammanträde 2016-11-01 att fastställa 
forslagen samt att överlämna de till respektive kommun med fOrslag att 
kommunerna skall anta det reviderade samverkansavtalet och reglementet. 

Beslutsunderlag 
Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2016-11-03 
Samverkansavtal for gemensam lönenämnd (version 2016-11-01) 
Reglemente lönenämnden (version 2016-11-01) 

Uldl'agsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 221 

Justerandes sign 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 164 Folkhälsoplan 2017 

Dnr 229.2016 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta Folkhälsoplan 2017 (bi1.20). 

Sammanfattning 
Utgångspunkten i det lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionens Östra hälso-och sjukvårdsnämnd. 
Senast den 31 oktober årligen ska folkhälsoplanen redovisas till kommunen 
och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Det lokala folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för social hållbarhet och 
utgår från Vision 2020 för Karlsborgs kommun och Vision Västra Götaland -
Det goda livet. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Karlsborg 
kommun är att Invånarna i Karlsborgs kommun ska ha bäst hälsa iSkaraborg 
år 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll § 160,2016-11-01 
Folkhälsorådet, Protokoll, 2016-10-03 
Folkhälsorådet, Folkhälsoplan 2017 

Beslutet ska sändas till 
Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 165 Avtal om kollektivavtalsgrundad förmåns bestämd 
pensionsförsäkring 

Dm 248.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 222 

Kommunstyrelsen beslutar att inte anta anbudet om kollektivavtalsgrundad 
förmånsbestämd pensionsförsäkring. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har erhållit offert från KP A angående en i förtid 
delinlösen av pensionsskulden (kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd 
pensionsförsäkring). Offerten innebär att Karlsborgs kommun i förtid löser 
pensionsskulden för 12 personer. Sex arbetstagare och sex avgångna 
arbetstagare. Kostnaden är beräknad till cirka 5,3 mnkr och denna summa 
belastar resultat och likvida medel innevarande år. Effekten blir att 
pensionsskulden minskar och att den årliga premien till KP A sänks från år 
2020 till år 2050, se bilagor. 

Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan för 2016 angett att 
kommunens plan är att om resultatmålet tillåter årligen avsätta medel, 
alternativt inlösa del av pensionsskuld för att minska framtida kostnader. 

Resultatmålet för 2016 är 7,0 mnkr. Delårsprognosen visade på ett resultat för 
kommunen om 3,2 mnkr över resultatmålet. Prognosen för oktober ska vara 
imapporterad senast 25 november. Förslaget är att avvakta oktoberprognosen 
innan beslut fattas om en förtida delinlösen av pensionsskulden. Beslutet kan 
dock inte dröja för länge om kostnaden ska belasta årets resultat. Beslut bör då 
fattas senast vi kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 november. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-11-09 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 
KPA 

I u Idmg"'~1 ""","d, 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 

KS § 166 Budgetuppiöljning oktober 2016 kommunstyrelsen 

Dnr 115.2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 223 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning 
för oktober månad. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens prognos baserad på utfall i oktober månad pekar på ett 
resultat som är 6590 tkr bättre än budgeterat. Noteras kan att av den positiva 
prognosen bidrar ej nyttjat förfogandeanslag och tillfålliga statsbidrag med 
över 3 500 tkr. 

Lönekostnader och personal ligger i nivå med budget. 

Utfall för verksamhetens tillfålliga statsbidrag samt investeringsbudget är 
hittills lågt men stora delar beräknas genomföras innan årets slut. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2016-11-10 
Ekonomienheten, Stratsys 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 167 Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dnr 77.2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 224 

Kommunstyrelsen utser i enlighet med moderaternas förslag följande ledamot 
i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2016-11-29 - 2018-12-31: 

Ledamot 
Torbjörn Colling (M) 
Vråkstigen l 
54633 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Torbjörn Colling 
IT-enheten 

U ldragsbesl yrka ndc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sam manträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 168 Val av rörste vice ordrörande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Dnr 77.2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Sida 225 

Kommunstyrelsen utser i enlighet med moderaternas forslag foljande 1: vice 
ordfOrande i kommunstyrelsens arbetsutskott for tiden 2016-11-29 - 2018-12-
31 : 

l:e vice ordrörande 
Torbjörn Colling (M) 
Vråkstigen 1 
546 33 KARLSBORG 

Beslutet ska sändas till 
Torbjörn Colling 
IT-enheten 



Karlsborgs kommun 

KS § 169 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kom m unstyreisen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

Sida 226 

Trafiksäkerhetssamordnare Magnus Svensson informerar om sitt uppdrag. 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson informerar om Folkhälsoplan 
2017. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om aktuellt inom 
Brottsförebyggande rådet och Skaraborgs kommunalförbund. 

Ordförande för Rådet för funktionshinderfrågor Ingvar Kärrsmyr (KD) 
informerar om aktuellt inom rådet. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Avtal om 
kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd pensionsfOrsäkring och 
Budgetuppföljning oktober 2016 kommunstyrelsen. 

KommunchefKjell-Ake Berglund informerar om personalfrågor. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Justerandes sign 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2016-11-15 

KS § 170 Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamötena. 

Sida 227 



Karlsborgs kommun 

KS § 171 Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanlrädesdalum 

2016-11-15 

Inkomna meddelanden delges ledamötena. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 228 



KARLSBORGS 
... a .. . KOMMUN svss 

Bilaga 20 KS § 164 2016-11-15 

Bilaga 11 § 21 FHR 2016-10-03 

T",., V A~TRA 
.. GOTALANDSREGIONEN 

Folkhälsoplan 12017 
I<arlsborgs Folkhälsoråd 

Fastställd av: 
Kommunstyrelsen 201 x-xx-x..,x 
Östra Hälso- och siuharclsnämnd 201X-XX-X"X 



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 . 
.\-Iänniskans livsvillkor uch livsstil påverkar hälsan. Samhället:; sociala, ekonomiska och miljörelaterade förhållanden 
a\'gör individens möjligheter att ta amvar för sin hälsa. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättoin6'1lrna 
för god fulkbäb;a genom att skapa goda livsvillkor och livsmiljöer för sina invanare. 

Utgångspunkten i dt!t lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mt!llan kommunen och Västra Götalandsregionens 
häbo- och sjukvårdsnämnd iistra Skaraborg. Syftet mt!d avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och 
jämlik hälsa i befolkningen. Fiir att uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på 
strategisk nivå, integrerar i ordinarie verksamhet, där arbel:cr i första hand avser hälsofrämjande insatser. 

Mål 
Det övcrgripandc nationella folkhälsomålet är att skapa tamhälleliga fol1l{liilJmill,i1r for ni god hiiiJo på liko vi!lkorfor hela 
"efolkJlingm Till målet finn~ elva målområden som har ddats in i tre strategiska områden för att ge ett helhetsperspektiv 
och lättare se vilka utmaningarna är samt vilka satsningar som behövö för att förbätt.ra folkhälsan, 

Goda livsvillkor 

." 

L ~lål()mddc; 1,2,3, 6 

De elva nationella målområdena 
l. Delaktighet och inflytande 

---_I",. 

2. Ekonomiska och sociala fÖLUtsättningar 
3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. ~Iiljöer och produkter 
G, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

....... illö!omddc; 4, 5,7,8,9,10 J 
Hälsofrämjand@ livsmiljö@r 
och levnadsvanor 

Alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel 

1\lillomriide:ll, delvis~ 

(Folkhälsopolitisk rapporl 2010) 

7. Skydd mot sroittspridrung 
8. Sexualitet och en god reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika och dopning 

Det lokala folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för social hållbarhct och utgår från Vision 2020 för Karlsborp;s 
kommun och Vioion Västra G ötaland - Det goda livet. Andra styrdokument är .f amling)iir social hållbarhet - Atgiirder{d,· 
jämlik hälsa i Västra Götaland och Hälso- och sjukvårdsnämndens .f troligiska plan forfolkhiilsoarbete i Jkamborg ~om har 
målet att ["vål/e/ma i J karaborg ska ha bäst hälsa i J velige år 2020. 

Målstyrningfiir det lokala folkhälsoarbetet 
Det lokala övergripande målet för [olkhälsoarbetet i Karlsborg kommun är att Karlsborgs kommun ska vara en fadalt hal/bar 
knnJt/J1tn. Mål~t är en del av kommunfullmäktiges styrkort, samhällsuLvecklingsperspekcivet och ska brylas ned i 
nämndernas egna stytkort. Under 20'l7 infiirs ledninb'Ss)'stemet Stratsys. Hälsoläget i kommunen kartläggs årligen genom 
välfärdsnyck~ltal Folkhälsa. 

Barn ot'h ungdom prioriteras 
"-\lla barn har rätt till en bra start i livet för att kunna göra sunda val vid utveckling av livsstil och levnadsvanor, Barn och 
ungdomars psykiska hälsa och fullföljda studier är angeläget därför prioriteras Hälsofrämjande skolul:veckling och 
föräldraskapsstödjande verksamhet 

Ansvar 
.-\nsvarct för det operativa arbetet för att uppnå folkhäJsomålct vilar på kommunstyrelsen och förvaltningar inom 
Karlsborgs kommun. Detta kan ske i samverkan med primäLvård och tandvård amlta mvndigbetcr, näringsliv, föreningar 
samt frivilligorganisationer. Folkhälsorådet ska i samverkan med interna och externa aktörer initiera, implt:menteta samt 
samordna det lokala folkhälsoarbetet. För att folkhälsoarbetet i kommunen ska bli kraftfullt krävs ett engagemang från 
många och en implementering långt ut i org-anisarionen. Uppföljning av folkhälsoarbett:t sker genom kommunens 
årsredovisnmg och välS-irdsnyckeltal. 



Strategiska områden och prioriteringar för folkhälsoarbete 2017 

Polkhälsoplanen visar vilka områden som folkhalsorådet avser att initiera och u rveckla under 2017. Folkhälsorådets 
uppgift är att implementera ett hälsofrämjande arbetssätt i nämnder och förvaltningar för att skapa fömtsätTningar för en 
social hållbarhet i kommunen. Folkhälsoarbetet är långsiktigt och en ständigt piigående process . 

Goda livsvillkor 
Goda livsvillkor är grunden för att folkhälsan ska förbättras. :vfed goda livsvillkor kan människor lättare göra egna val 
som främjar hälsan. Därför är processer under detta strategiska område prioriterade. 

Övergripande mål 
Skapa möjligheter till bra llppväxtvillkor och fömtsättningar att nä det goda livet (utbildning, arbete, möjligheter till cgen 
försörjning och en meningsfull frilid) samt skapa möjligheter till ett hälsosamt åldrande. 

Strategi 
~ Stödja processen och arbetet kring utveckling av föräldl'askapsstöd 0·18 år. 
~ Stödja processen Hälsofrämjande skolutveckling för att främja fullföljda studier. 
~ Stödja processer som skapar fömtsättningar för delaktjghet och inflytande. 
~ Stödja processer som skapar förutsiittningar för ett hälsosamt åldrande. 

Häl.rofräll(j(JtJde liwmi/jiJer och levnadJ1Janor 
Hälsa och livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulrure11a förhållanden. 

Övergripande mål 
\'ar och en ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa/sina levnadsvanor. 

Strategi 
~ Stödja arbete och processer som främjar trygga och goda uppväxtvi11kor på fritiden genom hälsofrämjande 

livsmiljöer 
~ Stödja processer som främjar fysisk aktivitet och goda matvanor. 

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och .rpel (ANDTS) 
Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende påverkar hälsan. 

Övergripande mål 
.\tt begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbmkel, arbeta för ett narkotika och dopningsfritt samhälle 
samt minska skadeverkningar av överdrivet spelande 

Strategi 
~ Det hälsofrämjande arbetet för att nå det övergripande målet ,kel' genum arbetet för goda livsvillkor; 

E-Iälsofrämjande skolutveckling och föräldraskapsstöd. 

Budget 
Folkhälsorådets budget basera, på 15 kronor per kommuninvanare från vardera Karlsborgs kommun och Västra 
Götalandsregiollens Östra hälso· och sjuk\'årdsnämnd, sammanlagt 201 660 kronor. 

Beräknade kostnader 

Goda l!vsvillkor 

Hälsofrämjande livsmiljöer och levnad~vanor 

[~l\.'DTS 

Övriga kostnader 

Totalt 

Uppföljning 

121 160 kr 

70000 kr 

(i SOO kr 

4000 kr 

201660 kr 

Ekonomisk reJ()Vl~mng och Insatser inom de olika m,Uo111råuena komrner att följas urr i f(llkhälsorådet~ 
verksamhetsberättelse, som ska vara kommun~tyrelsen och ()stra Häls()- och sjukv:irdsnämnden tillhanda ~enast den 
sista februari 201 K. \ 'id beh"" kan oll1fördelnJng av resurser ske mellan de olika Olnrilden" under 



Vision 2020 Kommunfulhnäktiges Strategiska Strategi Fokus/ Aktivitet Ansvarig 

utvecklingsperspektivet mål - perspektiv målområde - nämnd/ processägare 

sambäUsutveckling folkhälsa 

· Alla bam har rätt till en ·röräldraskapsstöd -Stödja processen -Socialnämnd (SN) 
bra start i livet kring utvecklingen av -Bam- och 

det universeIL'\ och Utbildningsnämnd 
selektiva (BUN) 
foräldraskaps~töd"t 
0-18 år 

-Stödja utvecklingen BUN i samverkan med 
av Familjecentralens Folktandvården (FTV) 
samverkan med Vårdcentr.t.len (VåC)-
Folktandvården - Barnavårdscentralen 
FTV "femte bentt" i (BVC) 
Familjecenrralen 

"Livslångt lärande Goda livsvillkor "1-Hlsofrämjande -Stödja processen av BUN i samverkan med 
skolutveckling inkludering och andra aktörer 

motivation i skolan 
'Stödja utvecklingen 
av det 
tobaks förebyggande 
arbetet i skolan 

",\ttraktiva miljöer ' Skapa 'Stödja Kommunstyrelse, 
förutsättningar för implementeringen av BUN, SN och Kultur-
delaktighet och Barnkouventtonen och fritidsnämnden 
inflytande (KFN) 

-Stödja projektet SN 
I-Iälsosarnlivsstil-

Social hMIbarhet LSS 
~ 

-Bra livskvalitet 'Skapa "Stödja processen av SN i samverkan med 
förutsättningar för utv eckling av FTV och VåC 
ett hälsosamt kommunens 
åldrande TräffPunkter 

"Delaktighet och -Främja goda och -Stödja Respektive 
inflytande trygga idrottsföreningars idrottsförening 

nppväxtvillkor på arbete mot 
fritiden kränkningar 

-Trygghet .rrärnja fysisk -Stödja 
aktivitet och goda utveckliogsprocessen Kostenhet i samverkan 
matvanor gällande skolmåltiden medBUN 

Hälsofrämjande 
livsmiljöer och -Stödja proce,;ser 
levnadsvanor gällande arbete med BUN i samverkan med 

främjande och Kostenhet och 
förebyggande VåC-BVC 
19iirder av övervikt 

och fetma bland bam 

' Stödja projektet SN 
Hälsosam livsstil -
LSS 

Se ovan strategier Se ovan samt 

ANTDS -Halvtidsuppföljning Kommunst)'reI8C11 via 
av kommunens BR,:\ och FolkhäIsoråd 
drogförebyggande 

- policy 
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U tmaningar för J<arls borg till år 2020 
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