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Sammanträdcsdarum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

§ 136 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att ärendet 
Markanvisningar kv. Parken del av fastigheten Svanvik 3:137, utgår ur dagens 
föredragningslista. 
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Sammanträdcsdatum 

2018-11 -13 

Kommunstyrelsen 

§ 137 Dnr 2018-000298 

Ansökan om kommunal borgen rör Karlsborgs Energi 
AB och AB Karlsborgsbostäder 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Karlsborgs Energi AB låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp 
om 83 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
AB Karlsborgsbostäders låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp 
om 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 

Karlsborgs E nergi AB och AB Karlsborgs bostäder har inkommit med en 
ansökan om utökad borgen om 15 mnkr per bolag. Beviljat utrymme i dag är 
för Karlsborgs Energi AB 68 mnkr och för AB Karlsborgsbostäder 185 mnkr. 

Ny borgensram om kommunfullmäktige beviljar ansökan blir för Karlsborgs 
Energi AB 83 mnkr och för AB Karlsborgsbostäder 200 mnkr. 

Frågan har behandlats i AB Vaberget som beslutade föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna ansökan om utökad borgensram för 
Karlsborgs Energi AB samt AB Karlsborgs bostäder. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 121, 2018-10-30 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2018-10-24 
Karlsborgs Energi AB och AB Karlsborgsbostäder, Ansökan, 201 8-09-28 
AB Vaberget, Beslut, 2018-10-16 
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Sammanträdcsdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

§ 138 Dnr 2018-000302 

Avsiktsförklaring om utvecklad samverkan mellan 
Hjo, Tibro och Karlsborg (HjoTiBorg) 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom avsiktsförklaringen 
om att ytterligare utveckla de gemensamma samverkansformerna inom 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. 

2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsens ordförande i 
uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare avsiktsförklaring om 
samverkansformer inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner därmed 
upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun beslutade 2011 om att ställa sig bakom en 
avsiktsförklaring om gemensamma samverkansformer inom de tekniska 
verksamheterna samt plan- och byggverksamheten. Med de tekniska 
verksamheterna avsågs VA-enheten, gata-/ parkenheten, fastighetsenheten 
samt kostenheten. 

Nu har ett förslag till en bredare avsiktsförklaring tagits fram, där det framgår 
att kommunerna är överens om att ytterligare utveckla de gemensamma 
samverkans formerna. 

Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar att klara det 
kommunala välfardsuppdraget nu och i framtiden. Det innebär att 
kommunernas gemensamma kompetensbehov ska säkras och att verksamheter 
organiseras så att skalfördelar uppstår med möjligheter till besparingar och 
effektiviseringar samtidigt som kvaliteten i välfärdsuppdraget bibehålls eller 
förbättras. 

Av förslaget till avsiktsförklaring framgår att utvecklingen av samverkan kräver 
kontinuerliga avstämningar både mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 122, 2018-10-30 

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun, Avsiktsförklaring 

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun, Missiv, 2018-10-17 
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2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

§ 139 Dnr 2018-000115 

Gemensam vattenplan för Hjo, Tibro och Karlsborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar anta Gemensam vattenplan för kommunerna 
Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Sammanfattning av ärendet 

För att planera för en hållbar vattenanvändning har Hjo, Tibro och Karlsborgs 
kommun tillsammans med miljönämnden beslutat att ta fram en gemensam 
vattenplan. 

Miljösamverkan Östra Skaraborg har ansvarat för projektledning och 
samordning av arbetet där representanter från de tre kommunerna deltagit. 

2018-02-28 beslutade miljönämnden att överlämna ett förslag om vattenplan till 
kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 123, 2018-10-30 

Samhällsbyggandschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-10-21 

Miljösamverkan Östra Skaraborg, Förslag till Vattenplan 

J usterandes signatur 

/J~ I ct) 
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Sammanträdesdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

§ 140 Dnr 2018-000305 

Riktlinjer för kommunala markanvisningar inom 
Karlsborgs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för kommunala 
markanvisningar inom Karlsborgs kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera uppgiften att besluta om att 
en markanvisning ska ske och om tilldelning till kommunstyrelsen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna ska revideras under varje 
ny mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

2015-01-01 trädde en ny lag i kraft, Lag (2014:899) om riktlinjer för 
markanvisningar. I den står att läsa att: 

2§ En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska 
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser 
för markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

För att i framtiden kunna genomföra markanvisningar måste Karlsborgs 
kommun ha antagit riktlinjer som reglerar genomförandet. En eventuell 
markanvisning kan komma att bli aktuell i den kommande exploateringen av kv. 
Parken del av fastigheten Svanvik 3:137. 

Förslag på sammanträdet 

Johan Persson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att: 

• Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna ska revideras under varje 
ny mandatperiod. 

Beslutsgång 

Sammanträdet ställer arbetsutskottets förslag mot Johan Perssons förslag och 
finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Johan Perssons förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 124, 2018-10-30 

Samhällsbyggandschef Håkan Karlsson, T jänsteskrivelse, 2018-10-17 

Samhällsbyggandschef H åkan Karlsson, Riktlinje 

I u" .......... ",. 



Sida ... KARLSBORGS 
7 I "."".':' KOMMUN 
ULLS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(16) 
Sammantriidcsdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

§ 141 Dnr 2018-000310 

Markanvisningar k:v. Parken del av fastigheten Svanvik 
3:137 
Ärendet utgår ur dagens föredragningslista. 

J usterandes signatur 
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Sammanträdcsdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

§ 142 Dnr 2018-000280 

Folkhälsoplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till Folkhälsoplan 2019 
(bil.10). 

Sammanfattning av ärendet 
Utgångspunkten i det lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mellan 
Karlsborgs kommun och Västra Götalandsregionens Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

Avsikten med avtalet är att stärka det tvärsektoriella samarbetet för att få ett 
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska 
innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens 
hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i 
hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor, livsmiljöer 
och levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande 
insatser. 

Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov. 

Folkhälsoarbetet ska ses som strategiskt utvecklingsområde. Det innebär bland 
annat att: 

Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och utgå från befolkningens behov. 

Folkhälsoarbetet ska ha tydliga mål och en tydlig uppföljning. 

Folkhälsoarbete ska bygga på systematiska och målinriktade insatser, 
integrerade i ordinarie verksamhet. 

Styrning och ledning av folkhälsoarbetet ska vara integrerat i kommunernas 
lednings system. 

Enligt avtalet ska kommunen ta fram en långsiktig och strategisk planering för 
det lokala folkhälsoarbetet. Planeringen kan med fördel integreras i eller 
kopplas till kommunens egna styrdokument. D et lokala övergripande målet för 
folkhälsoarbetet i Karlsborg kommun är att kommunen ska vara socialt hållbar. 
Målet är en del av kommunfullmäktiges styrkort och ska brytas ned i 
nämndernas egna styrkort. Under 201 7 och 2018 har Program för social 
hållbarhet tagits fram. I programmet finns fyra prioriterade utmaningar som 
kommunen valt att arbeta med under 2019-2022. 

Sida 
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Sammanträdcsdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

Enligt avtal ska folkhälsorådet, senast den 31 oktober varje år, fastställa en plan 
för nästkommande års prioriterade områden och åtgärder med budget och 
redovisa detta till kommunen respektive Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 126, 2018-10-30 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson Tjänsteskrivelse, 2018-09-21 

Folkhälsorådet, Beslut, 2018-02-07 

Folkhälsorådet, Plan 

Beslutet ska sändas till 

Folkhälsorådet 

Folkhälsoplanerare Ann Norling Gustavsson 

Justcrandes s ignatur 

/J~ I d 
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Sammanträdcsdarum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

§ 143 Dnr 2018-000122 

Avstämning kommunstyrelsens detaljbudget 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat om ram för kommunstyrelsen 2019. 
Tjänstemännen har sammanställt ett blankettunderlag med grundbudget för 
2019. Blankettunderlaget innehåller besparings förslag för att inrymma 
verksamheten i tilldelad ram. 

I u " "" ' ""''""'' 
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Sammanträdcsdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

§ 144 Dnr 2017-000310 

Budgetuppföljning kommunstyrelsen oktober 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning 
avseende utfall till och med oktober månad 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens prognos baserad på utfall i oktober månad pekar på ett 
resultat som är 2 313 tkr bättre än budgeterat. Noteras kan att prognosen är 
något bättre än det som återstår av förfogandeanslagen, själva verksamheten är 
därmed 350 tkr bättre än budget. 

Lönekostnader och antal årsarbetare ligger dock över budget, orsaken är 
övergång av verksamhet (AME) och överflyttning av personal från barn- och 
utbildningsnämnden i samband med ny kostorganisation. Investeringsnivån är 
ännu låg, merparten av sökta investeringar beräknas genomföras under året. 

Besluts underlag 

Ekonomienheten, Budgetuppföljning, 2018-11-08 

Beslutet ska sändas till 
Ekonomienheten 

I ""· .. '""'""·'· 
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Sammanträdcsdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsen 

§ 145 Dnr 2018-000299 

Begravningsombud mandatperiod 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skrivelse till Länsstyrelsen med förslag 
till förordnande av ombud enligt begravningslagen (bil 11). 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 begravningsförordningen 

(1990: 114 7), utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat från 
och med 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. 

Kommunen ges nu möjlighet att föreslå en eller flera personer som kan vara 
lämpliga för uppdraget som begravningsombud enligt begravningslagen. 

Ett förslag till skrivelse finns framtaget och kommunstyrelsen föreslås 
godkänna skrivelsen. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Tjänsteskrivelse, 2018-11-08 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S), Skrivelse, 2018-11-08 

Angelica Boström, Skrivelse, 2018-10-12 

Länsstyrelsen, Remiss, 2018-10-09 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen 

Ingemar Bjuren 

Angelica Boström 

Sida 
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§ 146 

Delegations beslut 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(16) 
Sammanträdcsdatum 

2018-11 -13 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Kommunstyrelsen 

§ 147 

Meddelanden 
Aktuella meddelande delges ledamöterna. 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(16) 
Sammanträdcsdatum 

2018-11-13 
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Sammanträdcsdatum 

2018-1 1-13 

Kommunstyrelsen 

§ 148 

Information 
Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om Gemensam vattenplan 
för Hjo, Tibro och Karlsborg, Riktlinjer för kommunala markanvisningar inom 
Karlsborgs kommun och Ansökan om tillgänglighetsflagg. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Avstämning 
kommunstyrelsens detaljbudget 2019 och Budgetuppföljning kommunstyrelsen 
oktober 2018. 

Personalchef Inga-Lill Lundgren informerar om personalfrågor. 
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Inledning 
Utgångspunkten i det lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mellan kommunen och Västra 
Götalandsregionens Östra hälso- och sjukvårdsnämnd. 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. Modellen för samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund och ÖHSN ska 
stärka det lokala folkhälsoarbetet. 

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. En kommun har stora 
möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa genom att skapa goda livsvillkor och livsmiljöer 
för sina invånare. 

Mål 
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa och 
jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta hälsoklyftorna inom en generation. Målet är indelat i åtta 
målområden 

1. Det tidiga livets villkor. 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning. 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter. 
5. Boende och närmiljö. 
6. Levnadsvanor. 
7. K ontroll, inflytande och delaktighet. 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso-och sjukvård. 

Det lokala folkhälsoarbetet ska skapa förutsättningar för social hållbarhet och utgår från Vision 2020 för 
Karlsborgs kommun och Vision Västra Götaland - Det goda livet. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 
är också ett viktigt måldokument. 

Målstyrning och ansvar flir det lokala folkhälsoarbetet 
Det lokala övergripande målet för folkhälsoarbetet i Karlsborg kommun är att Karlsborgs kommun ska vara 
en socialt hållbar kommun. Målet är en del av kommunfullmäktiges styrkort, samhällsutvecklingsperspektivet 
och ska brytas ned i nämndernas egna styrkort. Sedan hösten 2017 har en process för ett helhetsgrepp kring 
kommunens utmaningar för social hållbarhet pågått. Processen har resulterat i Program för social hållbarhet, 
som planeras antas i kommunfullmäktige senast november 2018. I programmet finns prioriterade utmaningar 
och åtgärder i arbetet för social hållbarhet som kommunen ska arbeta med de närmsta fyra åren. Det är ett 
viktigt verktyg för att få tillstånd sektorsövergripande, långsiktigt och systematiskt folkhälsoarbete. 

Folkhålsorådet 
Folkhälsorådet är ett politiskt samverkansorgan mellan Karlsborgs kommun och Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådet ska utveckla det lokala folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat 
utvecklingsområde samt initiera, utveckla och samordna tvärsektoriella insatser. Kommunstyrelsen har i 
augusti 2018 gett kommunchefen ett direktiv att genomföra en översyn av folkl1älsorådets reglemente. 
U tredningen ska redovisa förslag till nytt reglemente senast den 12 november 2018. Kommunfullmäktige ska 
fastställa det nya reglementet vid sammanträdet den 17 december 2018. 

Våren 2019 kommer folkhälsorådet få möjlighet till dialog om den övergripande modellen för samverkan i 
folkhälsofrågor på Skaraborgsnivå genom att delta i den Skaraborgsövergripande folkhälsokonferensen. 



Prioriterade områden för folkhälsoarbete 2019 
Folkhälsoplanen för 2019 är övergripande och följer inriktningen för Program för social hållbarhet, 
Karlsborgs kommun. Folkhälsorådets medel ska stödja utvecklingen av de gemensamt framtagna 
utmaningarna och de prioriterade åtgärderna i programmet. Varje nämnd och förvaltning ansvarar för att ta 
fram mål och styrtal utifrån valda utmaningar och åtgärder samt att planera aktiviteter som förvaltningen ska 
genomföra. Detta arbete kommer pågå under hösten 2018. 

De gemensamt framtagna lokala utmaningarna är 
• Goda boendemiljöer åt alla. 
• Alla barn och unga ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper och kompetenser så långt som 

möjligt. 
• Verka för en trygg hemmiljö och fritid för alla. 
• Säkerställa invånarnas delaktighet och möjlighet till inflytande. 

Nedan presenteras vilka utmaningar och åtgärder förvaltningarna prioriterat att arbeta med. 

Goda boendemi!Jö'er 
Förvaltnin2: At2:ärd 
Samhällsbvirnnadsförvaltningen • Verka för långsiktig planering för boHäder åt alla. 
Social förvaltningen • Utveckla boendemiljön på socialförvaltningens boende både avseende den 

fysiska och den sociala miljön. 

Alla barn och unf!_a ska J!_es (o'rutsättninpar att utveckla sina kunskaper och kompetenser så lånJ!_t som möi/iJ!.t 
Förvaltninl! Åt!!ärd 
Barn- och utbildningsförvaltningen • Stärka den psykosociala skolmiljön. 

• Skapa ett systematiskt främjande arbete för psykisk hälsa. 

• Ökad andel ungdomar i arbete eller studier. 

Kultur- och fritidsförvaltningen • Främja läsande bland barn och unga. 

Verka fiir en trygg hemmil;ö" och fritid 
Förvaltnin2 At2ärd 
Kultur- och fritidsförvaltningen • Tillgängliggöra och anpassa kultur- och fritidsutbudet till alla invånare. 

• Verka för att föreningar kan erbjuda ett varierat utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter. 

• Säkerställa att de mötesplatser som förvaltningen erbjuder barn och unga är 
trygga. 

SamhälJsbyggnadsförvaltningen • Verka för långsiktig planering för bostäder åt alla. 

Socialförvaltningen • Minska våld i nära relationer. 
• Utökad samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen för att anpassa. 

kultur- och fritidsutbudet i kommunen för socialförvaltningens brukare. 

Säkerställa invånarnas delaktighet och mi!Jfighet till inf!Jtande 
Förvaltnin2: Åtgärd 
Ram- och utbildningsförvaltningen • Stärka elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande i skolan. 

Kommunlcdningsförvaltningen • r\rbeta tilJitsstärkande i relationen mellan invånare och kommun. 

Kultur- och fritidsförvaltningen • Stärka invånarnas delaktighet och inflytande vid utformningen av det 
kultur- och fritidsutbud som förvaltningen erbjuder. 

Samhällsbyggnads förvaltningen • Stärka invånarnas delaktighet och inflytande vid utformningen av de fysiska 
miljöerna i kommunen. 

Socialförvaltningen • Säkerställa att alla brukare har en aktuell plan för sina insatser. 

• Öka informationen om hur synpunkter och klagomål kan lämnas. 

• Säkerställa att alla brukare tilJfdgas om sina upplevelser av sina insatser som 
ges av socialförvaltningen. 

• Säkerställa att resultatet av genomförda brukarundersiikningar ligger till grund 
för utveckline: av verksamheten. 



Perspektiv 
Utmaningarna och åtgärderna som förvaltningarna prioriterat utgår från fyra perspektiv enligt nedan. 
Perspektiven är valda för att säkerställa att arbetet sker utifrån den livsmiljö som människor lever och verkar i, 
samt de tre livscykelperspektiven från barn till äldre. Oavsett hur nationella och regionala styrdokument är 
utformade garanterar dessa perspektiv att arbetet för social hållbarhet inkluderar alla invånare. 

Livsmiljö 
I Karlsborg skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö - sociala och fysiska frågor hänger ihop. 

Uppväxtvillkor 
I Karlsborg skapar vi förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor - en bra start i livet ger 
förutsättningar för god hälsa och välbefinnande hela livet. 

Vuxenliv 
I Karlsborg skapar vi förutsättningar för ett gott vuxenliv - förmåga och vilja att produktivt bidra till 
samhällsutveckling och välstånd. 

Åldrande 
I Karlsborg skapar vi förutsättningar för åldrande med livskvalitet- ett hälsosamt åldrande innebär en livslång 
process som påbörjas redan när vi föds. 

Under 2019 ska respektive förvaltning påbörja processer och utföra aktiviteter utifrån utmaningar och åtgärder. 
Folkhälsostrategen kommer föra dialog med förvaltningarna om mål och aktiviteter under hösten 2018. 

De utvecklingsprocesser som folkhälsorådet tidigare initierat och samordnat är fortsatt prioriterade. Dessa 
utvecklingsområden är barn- och ungas psykiska hälsa och fullföljda studier genom bland annat utveckling kring 
föräldraskapsstödjande verksamhet och hälsofrämjande skolutveckling. 

Budget 
Folkhälsorådets budget baseras på 15 kronor per kommuninvånare från vardera Karlsborgs kommun och Västra 
Götalandsregionens Östra hälso- och sjukvårdsnämnd, sammanlagt 207 390 kronor. Vid behov kan omfördelning 
mellan de olika områdena ske under året. 

Beräknade kostnader 

Goda boendemiljöer 

Alla barn och unga ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper och kompetenser så 
långt som möjligt 

Verka för en trygg hemmiljö och fritid 

Säkerställa invånarnas delaktighet och inflytande 

Övriga kostnader 

Totalt 

Uppföljning 

10 000 kr 

65 000 kr 

65 000 kr 

64 000 kr 

3 390 kr 

207 390 kr 

Uppföljning av prioriterade områden samt ekonomisk redovisning sker i folkhälsorådets verksamhetsberättelse (genom 
en uppföljningsbilaga i lokala folkhälsoavtalet) som ska vara kommunstyrelsen och Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
tillhanda senast den sista februari 2020. Uppföljning av insatser sker löpande i verksamheternas mål- och 
resultatstyming, Stratsys samt i kommunens årsredovisning . 
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Förordnande av ombud enligt begravningslagen 

Länsstyrelsen har berett Karlsborgs kommun tillfälle att, i enlighet med 50 

begravningsförordningen ( 1990: 114 7), föreslå en eller flera personer som kan vara lämpliga 
för uppdraget som begravningsombud enligt begravningslagen. 

Karlsborgs kommun lämnar följande förslag på personer som kommunen anser vara lämpliga 
som begravningsombud enligt begravningslagen. 

Ordinarie 
Ingemar Bjuren 

Karl smeds väg 6 

546 73 FORSVIK 

Kommunens motiv: 

Ersättare 
Angelica Boström 

Skatstigen 5 

546 33 KARLSBORG 

Ingemar Bjuren har varit Karlsborgs kommuns begravningsombud under en längre tid. Han 
har skött uppdraget på ett föredömligt sätt och Karlsborgs kommun föreslår att Ingemars 

förordnande förlängs till att gälla under tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

Angelica Boström har en gedigen yrkesbakgrund inom offentlig förvaltning. Hon är för 
närvarande en av kommunens Gode män. Angelica är en noggrann person och van att verka i 

miljöer som kräver hög integritet. 
Karlsborgs kommun anser att Angelica mycket väl uppfyller de krav som ställs på uppdraget 
som begravningsombud. Kommunen föreslår att Angelica förordnas som ersättare för ordinarie 

ombud under tiden 2019-01-01 - 2022-12-31. 
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