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Sammanträdcsdatum 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

§ 135 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sammanträdcsclatum 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

§ 136 Dnr 2019-000353 

Kompetensförsörjningsplan för Karlsborgs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar anta Kompetensförsörjningsplan för Karlsborgs 
kommun att gälla från 2020-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Denna plan tar upp hur Karlsborgs kommun ska arbeta för att dels bibehålla 
befintlig kompetens dels för att höja kompetensen i vår kommun. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 183., 2019-10-29 

Personalchef Inga-Lill Lundgren, Förslag till kompetensförsörjningsplan 2019-
11 -12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-11-12 

Dnr 2019-000338 

Riktlinjer för intern och extern kommunikation i 
Karlsborgs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet "Riktlinjer för 
intern och extern kommunikation i Karlsborgs kommun", att gälla från 
2020-01-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt att styrdokumentet "Policy och 
riktlinjer för intern och extern kommunikation i Karlsborgs kommun" 
(dnr 204-2014) upphör att gälla från och med 2019-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till uppdaterade riktlinjer för intern och extern kommunikation i 
Karlsborgs kommun har tagits fram. Riktlinjerna ersätter styrdokumentet 
"Policy och riktlinjer för intern och extern kommunikation i Karlsborgs 
kommun". 

Den främsta anledningen till att ett nytt styrdokument har arbetats fram är det 
alltmer omfattande samarbetet inom kommunikationsområdet som sker mellan 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Ambitionen är att forma en gemensam 
kommunikationsstruktur där dessa riktlinjer utgör det övergripande 
styrdokumentet, vilket därefter ska följas av ett flertal ytterligare såsom rutiner 
för e-post, telefoni och sociala medier. 

I riktlinjerna beskrivs allmänna krav, ledar- och medarbetaransvar, mål, metod, 
medierelationer samt de lagar och förordningar som styr 
kommunikationsarbetet i en kommun. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 184, 2019-10-29 

Kommunikationschef Karin Stattin, tjänsteskrivelse 2019-10-07 samt förslag 
"Riktlinjer för intern och extern kommunikation i Karlsborgs kommun" 
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Sammanträdcsdat11m 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

§ 138 Dnr 2019-000011 

Ny livsmedelstaxa för Miljösamverkan Östra 
Skaraborg 2020 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen för Miljösamverkan östra Skaraborg. Taxan ska gälla 
från 2019-12-14 och ersätter tidigare taxa. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 träder EU :s nya kontrollförordning (EU) 2017 / 625 i 
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs 
begreppet "annan offentlig verksamhet" och begreppet "extra offentlig kontroll 
försvinner". 

Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte 
kommer att genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att 
genomföras i ett flertal svenska förordningar för att den nya 
kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 2019. 

Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller 
hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver 
ändras före årsskiftet. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram underlag till ny 
taxebestämmelse som bygger på tidigare underlag och som uppdaterats med 
hänsyn till den nya kontrollförordningen. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 185, 2019-10-29 

Miljösamverkan Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 
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§ 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclcsdan1m 

2019-11-12 

Dnr 2019-000341 

Utökad borgensram och förvärv av fastighet vid 
Haganäset samt uppförande av densamma 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Karlsborgsbostäders låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 300 000 
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Haganäset 1, ca 13 000 
m2, till AB Karlsborgsbostäder till ett pris av 1 750 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

AB Karlsborgsbostäder har inkommit till AB Vaberget med en skrivelse med 
begäran om förvärv del av kommunens fastighet, Haganäset 1, för att bygga 
cirka 25 marklägenheter. 

Samt begäran om utökad borgen om 100 mnkr för ovanstående investering och 
ett nybyggnationsprojekt vid Äspenäset om cirka 20 lägenheter. 

Ny borgensram om kommunfullmäktige beviljar ansökan blir för AB 
Karlsborgsbostäder 300 mnkr. 

Förslag på sammanträdet 

Torbjörn Colling (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att 
punkten 1 i stället ska vara: 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Karlsborgsbostäders låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 300 000 
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Inger Larsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att 
punkten 2 i stället ska vara: 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Haganäset 1, ca 13 000 
m2

, till AB Karlsborgsbostäder till ett pris av 1 750 000 kr. 

Peter Lindroth (S) Bifall till Inger Larssons förslag. 
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Sammanträdcsdatum 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

(f} 1t 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Colling och Inger 
Larssons förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med 
Torbjörn Colling och Inger Larssons förslag. 

Notering 
Peter Lindroth deltar inte i förslaget till beslut i punkt 1 på grund av jäv. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 186, 2019-10-29 

AB Va berget, Beslut, 2019-10-01 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

AB Karlsborgsbostäder 
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Sammanträclcsdatum 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

§ 140 Dnr 2019-000320 

Handlingsplan för regional strategi för alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel 2018-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för Regional strategi för alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) (bil.6). 

Sammanfattning av ärendet 

En ny nationell ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) -strategi gäller för 
åren 2016 - 2020, den bygger vidare på den tidigare strategin för åren 201 1-
2015. Länsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att samordna ANDTS-arbetet i 
länet. Länsstyrelsen ska sprida de nationella målen i ANDT-strategin och verka 
för att målen genomförs, i enligt med strategin samt stödja genomförandet av 
lagförändringar avseende spel. Kommunen har, genom förändring av 
socialtjänstlagen, från och med 2018-01-01 ansvar att förebygga och motverka 
missbruk av spel om pengar. Drogpolicy för Karlsborgs kommun som antogs i 
juni 2014 omfattar inte området spel och är därför inte aktuell. 

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, 2018-2021 
antogs av kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun den 25 mars 2019. Barn
och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden fick i 
uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter som beskrev hur 
respektive nämnd, tillsammans med de andra nämnderna, ska bidra till 
måluppfyllelsen. Brottsförebygganderådet fick i uppdrag att sammanställa en 
gemensam handlingsplan utifrån ovan beskrivna kartläggning, som ska beslutas 
av kommunstyrelsen. 

Kartläggningen visar att en lång rad åtgärder och aktiviteter pågår i respektive 
nämnd och förvaltning utifrån regionala strategins mål. En del av dessa åtgärder 
och aktiviteter är en del i de utvecklingsarbeten förvaltningarna bedriver medan 
andra är en del av de ordinarie verksamheternas uppdrag. Utifrån 
sammanställningen har brottsförebygganderådet satt fokus på de delar som är 
nödvändiga, behöver utvecklas eller åtgärdas för att Karlsborg ska kunna bidra 
till den regionala strategins olika mål. Dessa områden är sammanställda i 
Handlingsplan för regional strategi för ANDTS, 2018-2021. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut ersätter Regional strategi för alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel samt kommunens handlingsplan Policy för 
drogförebyggande arbete i Karlsborgs kommun, som var antagen i 
kommunfullmäktige den 24 juni 2014 § 90. 
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Sammanträdcsdatum 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 181, 2019-10-29 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Tjänsteskrivelse, 2019-10-10 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Handlingsplan för Regional strategi 
för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 2018 - 2021 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Regional strategi för alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel 2018 -2021 

Kommunfullmäktige, beslut § 56, 2019-03-25 

Beslutet ska skickas till 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson 
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Sammanträdcsdatum 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

§ 141 Dnr 2019-000313 

Handlingsplan för regional handlingsplan psykisk 
hälsa, 2018-2021, Karlsborgs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för Regional handlingsplan 
psykisk hälsa 2018 - 2021, Karlsborgs kommun (bil.7). 

Sammanfattning av ärendet 

Ar 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
överenskommelsen "Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa". 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i 
arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den 
psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt stöd för att stärka och 
utveckla sina insatser inom området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner. Regional handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom 
samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland 
(NSPHiG). 

Regional handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020 antogs av kommunfullmäktige 
i Karlsborgs kommun den 25 mars 2019. Barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden fick i uppdrag att ta fram 
förslag till åtgärder och aktiviteter som beskrev hur respektive nämnd, 
tillsammans med de andra nämnderna, ska bidra till måluppfyllelsen. 
Folkhälsorådets beredningsgrupp fick i uppdrag att sammanställa en gemensam 
handlingsplan utifrån ovan beskrivna kartläggning, som ska beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Sammanställningen visar att en lång rad åtgärder och aktiviteter pågår i 
respektive nämnd och förvaltning utifrån regionala handlingsplanens mål. En 
del av dessa åtgärder och aktiviteter är en del i de utvecklingsarbeten 
förvaltningarna bedriver medan andra är en del av de ordinarie verksamheternas 
uppdrag. 

Utifrån sammanställningen har folkhälsorådets beredningsgrupp satt fokus på 
de delar som behöver utvecklas eller åtgärdas för att Karlsborg ska kunna bidra 
till den regionala handlingsplanens olika mål. Dessa prioriterade områden är 
sammanställda i Handlingsplan för regional handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020, Karlsborgs kommun. 
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Sammantriidcsdaturn 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 182, 2019-10-29 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Tjänsteskrivelse, 2019-09-10 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Handlingsplan 

Beslutet ska skickas till 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson 



~ cwc 
KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdan1rn 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

§ 142 Dnr 2019-000342 

Revidering av Riktlinjer för rehabilitering 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade Riktlinjer för 
rehabilitering i Karlsborgs kommun att gälla från 2019-12-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare riktlinje antagen 2015-05-25 
därmed upphör att gälla. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommande revidering av riktlinjen får 
beslutas av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Denna riktlinje har till stor del skrivits om helt och hållet med anledning av att 
flera förändringar har skett inom lagstiftningen som till exempel karensavdrag, 
krav på handlingsplan för återgång i arbetet med mera. 

Förslag på sammanträdet 

Elin Björserud (S) Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att i 
punkt 1 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjerna och att en punkt 2 och 
3 tillkommer enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att tidigare riktlinje antagen 2015-05-25 därmed 
upphör att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommande revidering av riktlinjen får beslutas 
av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Elin Björseruds förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Elin Björseruds förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-29 

Personalchef Inga-Lill Lundgren, Beslutsunderlag 
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Sammanträdcsdatum 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

§ 143 Dnr 2019-000311 

Folkhälsoplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Folkhälsoplan 2020 (bil.8). 

Sammanfattning av ärendet 

Utgångspunkten i det lokala folkhälsoarbetet är det avtal som slutits mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionens Östra hälso- och sjukvårdsnämnd 
(ÖHSN). 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. 

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. 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. Program för social hållbarhet, 2018-2022 
antogs i kommunfullmäktige oktober 201 8. 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. Respektive 
nämnd och förvaltning ansvarar för uppsatta mål, planerade aktiviteter och 
uppföljning. 

Enligt avtal ska folkhälsorådet, senast den 31 oktober varje år, fastställa en plan 
för nästkommande års prioriterade områden med budget och redovisa detta till 
kommunen respektive Östra hälso-och sjukvårdsnämnden. Under år 2020 
kommer folkhälsorådet fortsätta att fokusera på processen kring arbetsmodellen 
för Program för social hållbarhet, genom folkhälsorådets beredningsgrupp och 
folkhälsorådets ledamöter. Folkhälsorådet, genom folkhälsostrategen, stödjer 
berörda verksamhetschefer med processer för prioriterat utvecklingsarbete 
utifrån åtgärder i Program för social hållbarhet med fokus på: 

Främja psykisk hälsa genom vidareutveckling av föräldrastöd, undersöka 
möjligheten för ett kommunövergripande arbete gällande förebyggande arbete 
inom våld i nära relationer samt undersöka möjligheten till ett systematisera 
suicidpreventivt arbete i kommunen som geografiskt område. Stödja de 
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Sammanträ<lcsdatum 

2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

åtgärder som bidrar till fåltverksamhet (utåtriktat arbete bland ungdomar) i 
kommunen. 

Bidra till fullföljda studier genom samt att stärka den psykosociala skolmiljön 
genom medverkan i det Skaraborgsövergripande arbetet Fullföljda studier -
trygghet och studiero. Undersöka möjligheten till ytterligare läsfrämjande 
aktiviteter för barn och unga i samverkan med aktörer från olika verksamheter. 

Bidra till att säkerställa invånarnas delaktighet och inflytande genom att 
samverka för att starta volontärverksamhet och utvecklingsarbete för 
medborgardialog i kommunen samt stödja arbetet för barn och ungas inflytande 
och delaktighet. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 188, 2019-10-29 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson 
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§ 144 Dnr 2019-000036 

Uppdrag avseende bedömning av ny hall på Molidens 
idrottsanläggning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen, med stöd av 
kultur- och fritidschefen, i uppdrag att utreda utformning, placering, 
byggkostnad och driftskostnad av ny idrottshall. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen ska vara kansliet tillhanda 
2020-04-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av ytterligare en idrottshall i Karlsborg har utretts på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Detta skedde i samverkan med föreningslivet och 
presenterades för kommunstyrelsen i maj 2019. Behovet av en ny hall för 
föreningsaktiviteter blev tydlig. Utredningen omfattade inte utformnings, 
kostnads och placeringsförslag utan var framförallt inriktad på verksamhet 
varför denna bör kompletteras med kostnader, utformning och 
placerings förslag. 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Hallberg (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen i 
punkt 1 att samhällsbyggnadschefen ges uppdraget med stöd av kultur- och 
fritidschefen. 

Torbjörn Colling (M) och Inger Larsson (L): Bifall till Stefan Hallbergs förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hallbergs förslag med 
bifall från Torbjörn Colling och Inger Larsson och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Stefan Hallbergs förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 189, 2019-10-29 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och kultur- och fritidschef Thomas 
Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2019-10-22 

Kultur- och fri tidschef Thomas Blomgren och förenings samordnare Thorbjörn 
Ingvarsson, Presentation 

Sida 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Tjänsteskrivelse, 2019-01-
17 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Kultur- och fritidschefThomas Blomgren 
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§ 145 Dnr 2019-000346 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
med anledning av GDPR 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer reviderad delegationsordning i enlighet med 
upprättat förslag, att gälla från och med 2019-12-01 och tidigare fastställd 
delegationsordning upphör samtidigt att gälla (bil.9). 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av Dataskyddsförordningens inträde har det funnits skäl att se 
över kommunstyrelsens delegationsordning utifrån ett GDPR-perspektiv. 
Enligt Dataskyddsförordningen har enskilda i vissa fall bland annat rätt till 
rättelse, radering, begränsning och invändning av behandling av dennes 
personuppgifter. Enskild har även rätt att begära ett registerutdrag. Dessa beslut 
är överklagbara till förvaltningsdomstol. 

Dataskyddsförordningen ställer även krav på att nämnden tecknar 
personuppgiftsbiträdesavtal med tjänsteleverantörer som behandlar 
personuppgifter för nämndens räkning och att nämnden i vissa fall gör en 
konsekvensbedömning innan man behandlar personuppgifter. 

Det är även av vikt att ansvaret tydliggörs för att anmälan av 
personuppgiftsincident i förekommande fall görs till Datainspektionen. Utifrån 
dessa regleringar i Dataskyddsförordningen har förvaltningen funnit att det 
finns ett behov av tillägg i delegationsordningen 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 190, 2019-10-29 

Kommunsekreterare Eva Hoving Eklund, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga enheter inom kommunledningsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 

§ 146 Dnr 2019-000348 

Gemensam administration 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda 

och lämna förslag på gemensam administration inom kommunen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda 
möjligheten för en gemensam administration för hela 
kommunkoncernen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att samverkan ska ske med de kommunala 
bolagen. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget ska vara kansliet tillhanda 2020-
10-12 och uppdateringar från kommunchefen till kommunstyrelsen ska 
ske kontinuerligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen kommer att behöva genomföra effektiviseringar det närmaste året 
och en del i arbetet med att identifiera möjliga effektiviseringar är att se över 
våra organisationer och förvaltningar. Kompetensen inom kommunens 
administration är stor men den är också sårbar, exempelvis vid personals 
sjukskrivning. Kommunchefen har under året jobbat för att vi ska få till en 
samverkan med administration över förvaltningsgränserna men vi behöver gå 
ett steg till. Kommunen behöver öka sin samverkan mellan de olika 
förvaltningarna och med en gemensam administration blir det en naturlig 
samverkan mellan förvaltningarna. 

Karlsborgs kommun är en mindre kommun men vi har samma krav på oss som 
en stor kommun med större resurser så samverkan är oerhört viktigt för att 
kommunen ska klara sitt uppdrag. Det är också viktigt att kommunens 
skattemedel används på rätt saker och på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt. Det gäller då även att ta vara på de samordningsvinster som kan göras 
och som ett led i att utveckla Karlsborgs kommun. 

Förslag på sammanträdet 
Johan Persson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att vid 
punkten 4 görs ett tillägg om att uppdatering från kommunchefen till 
kommunstyrelsen ska ske kontinuerligt. 

Inger Larsson (L), Torbjörn Colling (M) och Ingvar Kärsmyr (KD): Bifall till 
Johan Perssons förslag. 



Sida ... KARLSBORGS 
7 a ':-".":' KOMMUN 
&WC 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(30) 
Sammanträdcsdan1m 

2019-11-12 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Johan Perssons förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Johan Perssons förslag. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 191, 2019-10-29 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Tjänsteskrivelse, 2019-10-
16 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen 
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Kommunstyrelsen 

§ 147 Dnr 2019-000350 

Gemensam Fastighetsförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utreda och 

lämna förslag på gemensam organisation inom fastighetsförvaltning 
inom kommunkoncernen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att samverkan ska ske med de kommunala 
bolagen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget ska vara kansliet tillhanda 2020-
10-12 och uppdateringar från kommunchef en till kommunstyrelsen ska 
ske kontinuerligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen kommer att behöva genomföra effektiviseringar det närmaste året 
och en del i arbetet med att identifiera möjliga effektiviseringar är att se över 
våra verksamheter och förvaltningar samt hur de är organiserade. Idag har 
kommunen en egen fastighetsförvaltning och kommunens bolag har en. 
Kommunen skulle kunna uppnå samordningsvinster inom områdena personal, 
kompetens, inköp med mera om dessa två förvaltningar slogs ihop. För 
kommunens verksamhet är det viktigt att ha en god och effektiv samverkan 
med kommunens bolag och att samordna på ovan beskrivna sätt är ett steg i 
rätt riktning. 

Det är också viktigt att kommunens skattemedel används på rätt saker och på 
ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det gäller då även att ta vara på de 
samordningsvinster som kan göras och som ett led i att utveckla Karlsborgs 
kommun. 

2018-05-28 lämnade Kjell Sjölund (C) in en motion angående gemensam 
fastighetsförvaltning och denna motion har ännu inte blivit hanterad. I och med 
detta uppdrag hanteras även denna motion. 

Förslag på sammanträdet 
Johan Persson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att vid 
punkten 3 görs ett tillägg om att uppdatering från kommunchefen till 
kommunstyrelsen ska ske kontinuerligt. 

Ingvar Kärsmyr (KD) och Jonas Davidsson (S): Bifall till Johan Perssons 
förslag. 
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2019-11-12 

Kommunstyrelsen 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Johan Perssons förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Johan Perssons förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 192, 2019-10-29 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, Tjänsteskrivelse, 2019-10-
21 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

D e av kommunen helägda bolagen 
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§ 148 Dnr 2019-000352 

Gemensam Ekonomiförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utreda och 
lämna förslag på gemensam ekonomiförvaltning inom kommunen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utreda 
möjligheten för en gemensam ekonomiförvaltning för hela 
kommunkoncernen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att samverkan ska ske med de kommunala 
bolagen. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget ska vara kansliet tillhanda 2020-
10-12 och uppdateringar från kommunchefen till kommunstyrelsen ska 
ske kontinuerligt. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen kommer att behöva genomföra effektiviseringar det närmaste året 
och en del i arbetet med att identifiera möjliga effektiviseringar är att se över 
våra organisationer och förvaltningar. Kompetensen inom kommunens 
ekonomifunktioner är stor men den är också sårbar, exempelvis vid personals 
sjukskrivning. 

Kommunen har även svårt idag att få ekonomin redovisad på samma sätt i de 
olika förvaltningarna. Samverkan mellan de olika förvaltningarna behöver öka 
och med en gemensam ekonomiförvaltningen blir det en naturlig samverkan. 
Alla förvaltningar får samma inblick i de andra förvaltningarnas ekonomi. 

Karlsborgs kommun är en mindre kommun men har samma krav som en stor 
kommun med större resurser så samverkan är oerhört viktigt för att kommunen 
ska klara sitt uppdrag. Det är också viktigt att kommunens skattemedel används 
på rätt saker och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det gäller då även 
att ta vara på de samordningsvinster som kan göras och som ett led i att 
utveckla Karlsborgs kommun. 

Viljeinriktningen är att på sikt ska även de kommunala bolagen ska ligga under 
en gemensam ekonomiförvaltning så långt det är möjligt. 

Förslag på sammanträdet 

Johan Persson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med förändringen att vid 
punkten 4 görs ett tillägg om att uppdatering från kommunchefen till 
kommunstyrelsen ska ske kontinuerligt. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Johan Perssons förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Johan Perssons förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 193, 2019-10-29 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson, T jänsteskrivelse, 2019-10-
16 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

De av kommunen helägda bolagen 
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§ 149 Dnr 2019-000359 

Ändrade föreskrifter för Stiftelsen makarna Margareta 
och Sören Mobergs minnesfond 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen, i egenskap av förvaltare för Stiftelsen makarna Margareta 
och Sören Mobergs minnesfond, beslutar att ändra föreskrifter och ansöka om 
permutation på så sätt att följande bestämmelser upphävs: 

• Fondens tillgångar skall göras räntebärande. 

• Av fondens årliga avkastning skall hälften läggas till kapitalet och 
hälften utdelas enligt följande. 

Sammanfattning av ärendet 
Skälet till dessa ändringar är att stiftelsen inte ser några möjligheter att 
ändamålsenligt fullfölja testatorernas vilja under nuvarande bestämmelser, och 
att de därmed får anses ha blivit uppenbart onyttiga. 

Stiftelsen har utrett utsikterna för avkastningen av dess kapital med följande 
slutsatser. 

Avkastning av räntebärande placeringar kan antas vara noll eller negativ under 
överskådlig framtid. Stiftelsens löpande kostnader har de senaste åren uppgått 
till ca 15-18 tkr per år, och förväntas inte minska. Om stiftelsens tillgångar ska 
göras räntebärande innebär detta dels att ändamålet inte kommer att kunna 
fullföljas och dels att kapitalet kommer att förbrukas av de löpande 
kostnaderna. Stiftelsen yrkar därför att begränsningen att endast placeras 
räntebärande upphävs. 

Avkastning av värdepapper med godtagbar risk kan antas uppgå till ca 3 
procent årligen under överskådlig framtid. Av stiftelsens kapital om ca 920 tkr 
kan därmed förväntas en avkastning om ca 27 600 kr årligen om ovanstående 
ändring godtas. Efter avdrag för löpande kostnader kvarstår en avkastning om 
ca 12 600 - 9 600 kr årligen. Det utdelningsbara beloppet ska fördelas på tre 
destinatärer samt bekosta en enklare ceremoni med enklare måltid åt 
mottagarna, dessas föräldrar eller närmaste anförvanter samt företrädare för 
skolstyrelsen. 

Om hälften av avkastningen ska läggas till kapitalet kvarstår ett utdelningsbart 
belopp om ca 6 300 - 4 800 kr årligen, eller ca 2 100 kr - 1 600 kr per 
stipendium före omkostnader för ceremonin. Det kan enligt stiftelsens 
bedömning ifrågasättas om det utdelningsbara beloppet är ändamålsenligt, då 
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Kommunstyrelsen 

köpkraften i respektive stipendium får anses försumbart. Stiftelsen yrkar därför 
att regeln om hur mycket som ska delas ut upphävs så att både avkastning och 
kapital blir tillgängligt för utdelning. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 194 

Ekonomichef Anders Johansson, Beslutsunderlag, 2019-10-25 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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§ 151 

Meddelanden 
Aktuella meddelanden delges ledamöterna 
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§ 152 

Information 
Adam Krantz och Robin Ahlm från Skaraborgs kommunalförbund informerar 
om Framtidens vårdmiljö. 

Kommunikationschef Karin Stattin informerar om Riktlinjer för intern och 
extern kommunikation. 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson informerar om Nya Strandskolan. 

Personalchef Inga-Lill Lundgren informerar om: 

• Kompetensförsörjningsplan 

• Riktlinjer för rehabilitering 

Folkhälsostrateg Ann Norling Gustavsson informerar om: 

• Folkhälsoplan 2020 

• Drogvaneundersökning 2019 (CAN) 

Samhällsbyggandschef Håkan Karlsson informerar om markförsäljningen av 
Haganäset. 

Anders Lundgren (C) informerar om aktuella ärenden inom 
Vätternvårdsförbundet,Vikens vattenvård och undersökningstillstånd 
Havsmon. 

Peter Lindroth (S) informerar om kommunutredningen. 

Ordförande Catarina Davidsson (C) informerar om aktuellt inom Skaraborgs 
kommunalförbund och rekrytering av ny förbundsdirektör inom 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
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