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Plats och tid

Kommunhuset, måndag 29 oktober 2018, kl. 18.00–19.30

Beslutande

Karin Arvidsson (S), Bengt Sjöberg (M), Pernilla Johansson (C), Peter
Sporrong (SD), Lars-Åke Bergman (S), Marie Persson (M) för Linn
Brandström, Ann-Charlott Karlsson (S), Anne-Marie Lundin (M), KarlJohan Gustafson (C), Marco Terenziani (SD), Johan Cord (S), Marlene
Näslin (M), Mattias Faleke (V), Katarina Wikström (S), Marianne AspHenrysson (C), Erland Gustavsson (M), Gunilla Fransson (L), Bo Andersson
(S), Bengt-Åke Johansson (SD), Gunnar Welin (M), Anna-Lena Rask (S),
Allan Jakobsson (C), Jan Erik Sandegren (M), Fawwaz Abbas (S), Nina
Terenziani (SD), Gustaf Lexell (M), Berit Bergman (S), Wivie Thornell
Johansson (C), Björn Lagerqvist (M), Ewa Ewaldson (S) för Leif Börjesson
och Therése Göransson (V)

Övriga närvarande

Per-Olof Pettersson (C), Pernilla Almgren (V) och Yvonne Antonsson (S),
ersättare, Bo Kindbom (S), ordförande revisorerna tom. del av § 132, PerOla Hedberg, kommunchef, Anders Bernhall, ekonomichef t.o.m. § 132 och
Mariana Frankén, kommunsekreterare
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Peter Sporrong (SD) och Lars-Åke Bergman (S)
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Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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Justering
Kommunfullmäktiges beslut
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Sporrong
(SD) och Lars-Åke Bergman (S).
Det tillkännages, att protokollet justeras den 6 november 2018 klockan
16.00 på kommunhuset.
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Dnr KS 2018/0201

Delårsrapport med delårsbokslut och budget- och verksamhetsuppföljning
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för Töreboda kommun per
2018-08-31 till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inledning
Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2018 och visar resultat och ställning för kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning
av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för
kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra
om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Beträffande den förväntade ekonomiska utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig prognosen på senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges kommuner och
landsting) som publicerades i augusti månad.
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett
budgeterat resultatmål till 8,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1,6 % av
budgeterade skatter och bidrag (resultatet år 2017 uppgick till 12,7 miljoner kronor eller 2,3 % av skatter och bidrag).
Resultat
Utfallet i delårsbokslutet visar ett resultat uppgående till +21,8 miljoner
kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 5,7 % (resultat exklusive vindkraftspremie uppgår till 9,4 miljoner kronor). Detta kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till + 24,2 miljoner
kronor. Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 28,7 miljoner kronor (17,7 miljoner kronor).
Prognos
Prognosen för 2018 visar på ett förväntat resultat uppgående till 10,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på +1,5 miljoner kronor. Notabelt är att verksamheterna redovisar en stor prognostiserad
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budgetavvikelse uppgående till -11,9 miljoner kronor. Att resultatet trots
detta inte avviker mer gentemot beslutad budget beror på en jämförelsestörande intäkt i form av vindkraftspremie uppgående till 12,4 miljoner
kronor. Exklusive denna intäkt prognostiseras ett resultat på -2 miljoner
kronor.
Skatter och bidrag
SKLs prognos över skatter och bidrag visar på en försämring avseende förväntat utfall år 2018 på -1,5 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen beror
främst på förväntat utfall avseende fastighetsskatt. Uppgift om definitivt
utfall saknas dock fortfarande.
Välfärdsmedel
I december 2016 beslutade riksdagen om fördelning av extra medel till
välfärden, så kallade välfärdsmedel. Pengarna till kommunsektorn fördelas initialt dels på samma sätt som via det kommunala utjämningssystemet, det vill säga i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där
hänsyn tas till antal mottagna asylsökande och nyanlända under tidigare
år. Statsbidraget kommer dock på sikt att fasas ut helt och hållet, avseende
faktiska insatser, och därefter att i sin helhet fördelas utifrån invånarantal
från och med år 2021. För Töreboda kommun innebär detta att 17,5 miljoner kronor kommer att betalas ut innevarande år. Från och med år 2021
är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen, vilket innebär att statsbidraget då kommer att uppgå
till cirka 6 miljoner kronor, det vill säga en reduktion motsvarande cirka
11,5 miljoner kronor jämfört med innevarande år.
Verksamheterna
Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat utfall
på -11,9 miljoner kronor. De största negativa budgetavvikelserna finns
inom Vård- och omsorgsverksamheten, främst avseende äldreomsorg och
Individ och familjeomsorg med ett prognostiserat resultat uppgående till
-13,6 miljoner kronor. De verksamheter som uppvisar förväntade underskott ska redovisa vilka åtgärder som planeras att vidtas för att uppnå en
budget i balans. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.
Vindkraftspremie
Energimyndigheten betalar årligen ut en vindkraftspremie till de kommuner där det har färdigställts vindkraftverk. Kommunerna får ta del av
dessa medel, även om det är en annan aktör än kommunen som har uppfört vindkraftverken. Då åtta vindkraftverk uppförts i Töreboda kommun
under 2017 har Energimyndigheten i mars månad 2018 betalat ut en vindkraftspremie av engångskaraktär till Töreboda kommun uppgående till
12,4 miljoner kronor. Denna extraordinära intäkt kommer att i sin helhet
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redovisas i räkenskaperna innevarande år och därmed ha en positiv inverkan på resultatet.
Stöd till landsbygdskommuner
Regeringen har under våren fattat beslut om införande av ett nytt socioekonomiskt stöd som ska stärka 30 kommuner. Töreboda är en av dessa
kommuner. För 2018 är sammanlagt 75 miljoner kronor budgeterat för
detta stöd. Stödet omfattar perioden 2018 - 2027 och beräknas öka till 150
miljoner kronor 2019 och till 300 miljoner kronor årligen år 2020 - 2027.
Indikativt belopp som Töreboda kommun kan ansöka om innevarande år
uppgår till 2,2 miljoner kronor enligt Tillväxtverket.
Statsbidrag till förstärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
Regeringen har under våren fattat beslut om införande av statsbidrag till
förstärkt likvärdighet och kunskapsutveckling avseende förskoleklass och
grundskola. Det bidrag som Töreboda kommun kan söka uppgår i år till
1,6 miljoner kronor. Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna
kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning
och elevhälsan i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år.
Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet.
Revisorernas ordförande Bo Kindbom (S) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 28 augusti 2018, § 89
IT-nämndens protokoll den 30 augusti 2018, § 20
Nämnden för ekonomiadministrations protokoll den 30 augusti 2018, § 63
Tekniska nämndens protokoll den 11 september 2018, § 154 och 157
Ekonomikontoret, Delårsrapport 2018-Töreboda kommun, Kommunstyrelsen 2018-10-03 med bilagorna, Delårsrapport 2018 och Uppföljning av
kommunstyrelsens åtagande den 2 oktober 2018
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2018, § 331
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för Töreboda kommun per
2018-08-31 till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade vidare;
 att överlämna delårsrapporten till revisorerna för granskning,
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att uppmana de verksamheter som redovisar underskott att redovisa
vilka åtgärder de planerar att vidta för att komma i ekonomisk balans
till budget 2019 och
att uppmana de verksamheter som redovisar överskott att fortsätta
hålla den nivån så att överskottet bibehålls.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M), Lars-Åke Bergman (S), Pernilla Johansson (C) och AnnCharlott Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsutdrag skickas till
Samtliga verksamhetsansvariga
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0150

Rapportering av inte verkställda beslut inom Vård och Omsorg
under kvartal 2, 2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott för andra kvartalet 2018, som kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna.
Det finns fyra ej verkställda beslut under kvartal 2:
Ett beslut om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL) från den 17 december 2017.
Tre beslut om boende för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), ett från den 1 augusti 2017 samt två från den 20
december 2017, två av dessa verkställs i månadsskiftet mellan augusti och
september 2018, och i det tredje fallet har den beviljade tackat nej till boende och kommer att flytta från kommunen.
Marlene Näslin (M) lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag
Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 110
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2018, § 335
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott för andra kvartalet 2018, som kommunstyrelsens Vård- och omsorgsutskott lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att överlämna rapporten till kommunens revisorer för kännedom.
Protokollsutdrag skickas till
Socialchefen
Kommunsekreterare M. Asp
Äldreomsorgscheferna
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Dnr Ks 2018/0199

Biblioteksplan för Töreboda kommun
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar biblioteksplanen för Töreboda kommun att
gälla från och med den 1 november 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2006 att anta biblioteksplan
enligt Bibliotekslagen § 7 i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.
Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Lagen säger att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet, folk-, skol- och forskningsbibliotek, ska verka
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Planen fokuserar på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma
att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 maj 2006, § 38
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 maj 2018
Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek 2018-2020
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 89
Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2018, § 256
Biblioteksplan den 31 augusti 2018
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 22 maj 2018
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 september 2018, § 113
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2018, § 336
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar biblioteksplanen för Töreboda kommun att
gälla från och med den 1 november 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Marianne Asp-Henrysson (C) och Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsutdrag skickas till
Barn- och utbildningschefen
Bibliotekschefen
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
Personalsekreteraren
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Dnr KS 2012/0186

Besvarande av motion om upprustningsplan för förskolor och
skolor
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med att tekniska nämndens
fastighetsavdelning fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan för skolor
och förskolor i Töreboda kommun.
Sammanfattning av ärendet
Karl-Johan Gustafson (C) har lämnat in en motion om upprustningsplan
för förskolor och skolor, bilaga. I motionen föreslås att en upprustningsplan för alla förskolor och skolor presenteras för kommunfullmäktige.
Fastighetsavdelningen har av Töreboda kommun fått uppdraget att ta
fram en underhållsplan för skolor och förskolor i Töreboda kommun. Planen ska resultera i en redovisning av det aktuella behovet av fastighetsunderhåll för respektive byggnad. En framtagen underhållsplan för respektive byggnad kommer att lämna information kring en byggnads status
samt vilket underhåll som krävs i framtiden för att kunna bibehålla skicket
på byggnaden.
Tekniska nämnden tilldelas 500 000 kronor för att ta fram underhållsplaner. Skol- och förskolefastigheter som Tekniska nämnden bedömer har
störst behov av underhållsplaner ska prioriteras. Underhållsplanerna för
berörda fastigheter ska vara klara i tid för att kunna beredas i 2020 års
budgetprocess. Förslag om finansieringen av tilldelade medel hänskjuts till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 oktober 2012, § 106
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 20 februari 2013, § 28
Verksamhet Tekniks svar till Utbildnings-och kulturutskottet den 23 september 2015
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 oktober 2015, § 83
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Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 maj 2017, § 40
Tekniska nämndens protokoll den 22 maj 2018, § 119
Barn-och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 september 2018, § 118
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2018, § 338
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med att tekniska nämndens
fastighetsavdelning fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan för skolor
och förskolor i Töreboda kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Pernilla Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf § 135/18
Protokollsutdrag skickas till
Barn- och utbildningschefen
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2018/0192

Samarbetsavtal med Mariestads kommun avseende
Överförmyndarverksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal med
Mariestads kommun avseende Överförmyndarverksamheten 2019-2022
med den ändringen att i § 4 överst på sidan fyra i samarbetsavtalet ändras
”Stadshuset i Töreboda” till ”Kommunhuset i Töreboda”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2014 att anta förslag till
samarbetsavtal mellan Mariestads och Töreboda kommuner avseende gemensam överförmyndarverksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade den 20 december
2017 att säga upp samarbetsavtalet för omförhandling med syfte att göra
redaktionella förändringar så som bland annat uppdatering av text, datum
med mera.
Kommunstyrelsen i Mariestad beslutade den 15 januari 2018 att även fortsättningsvis bedriva överförmyndarverksamhet i samarbete med
Töreboda kommun i enlighet med aktuellt samarbetsavtal.
En utvärdering av samarbetet och översyn av överförmyndarverksamheten i Mariestads kommun avseende samverkan har genomförts. Förslaget har upprättats i samverkan med Mariestads kommun. Avtalet föreslås
gälla från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
I förslaget till samarbetsavtal har mindre uppdateringar gjorts redaktionellt samt några ändringar föreslagits för att stämma överens med gällande
förhållanden och tidsramar. Förändringar finns i följande paragrafer:
 § 2 första stycket avseende personalnivå
 § 4 tillägg med de tre sista punkterna angående den gemensamma organisationens arbetsuppgifter,
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§ 4 Töreboda kommuns ansvar för rekrytering gäller tillräckligt med
personal i det nya avtalet. I nuvarande anges antalet till fem som ska
finnas tillgängliga.

Törebodas andel av den gemensamma verksamheten uppskattas 2018 till
33 % och kostnaden för Töreboda kommun är 534 000 kronor år 2018.
Beslutsunderlag
Samarbetsavtal 2015-2018
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 86
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 6 september 2018
Förslag till nytt samarbetsavtal med Mariestads kommun avseende
Överförmyndarverksamheten 2019-2022
Mariestads kommuns kommunstyrelses arbetsutskotts protokoll den 20
december 2017, § 466
Mariestads kommuns kommunstyrelses protokoll den 15 januari 2018,
§ 18
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 172
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2018, § 344
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal med
Mariestads kommun avseende Överförmyndarverksamheten 2019-2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): I § 4 överst på sidan fyra i samarbetsavtalet ändras
”Stadshuset i Töreboda” till ”Kommunhuset i Töreboda”. I övrigt bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Protokollsutdrag skickas till
Överförmyndaren
Mariestads kommun
Kommunchefen
Enhetschef A-C. Hermansson
Förvaltningssekreteraren
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Dnr KS 2017/0320

Samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021,
Ledamöter i Folkhälsorådet 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer Töreboda kommuns representation i
Folkhälsorådet 2019-2022 enligt följande;


Förtroendevalda: Kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens
ordförande är ordförande i Folkhälsorådet.



Tjänstepersoner: Kommunchefen och kommunchefens ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2017, att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021. I
samverkansavtalets punkt 4.1 ”Folkhälsoråd/motsvarande” står följande:
”I kommunen ska det finnas ett gemensamt forum för kommunen och HSN
(Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden), (nedan kallat folkhälsoråd). Här
ingår förtroendevalda för kommunen och HSN. Ordförande utses från
kommunen, vice ordförande från HSN. Vidare deltar av kommunen utsedda tjänstepersoner samt folkhälsostrategen. Utöver dessa bör även primärvård och tandvård ingå. Även andra aktörer kan adjungeras. Det är
dock de lokala behoven och förutsättningarna som är styrande för sammansättningen.”
Folkhälsoarbetet ska ses som ett strategiskt utvecklingsområde.
Folkhälsorådets sammanträden och ledamöter/deltagare bör också ha en
strategisk inriktning. Inriktningen bör enligt kommunchefens mening
sätta större fokus på hela kommunen och något mindre på den kommunala verksamheten. Syftet med folkhälsorådets möten är inte att finna lösningar utan att formulera uppdrag som lämnas vidare till lämpliga verksamheter. Kommunstyrelsen och kommunchefen har befogenhet att vidarebefordra uppdrag till berörda verksamheter inom kommunen. Om verksamheternas folkhälsoarbete i allmänhet och särskilda uppdrag i synnerhet ska beredas politiskt så görs det i något av kommunstyrelsens utskott.
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För att nå detta syfte med Folkhälsorådet föreslår kommunchefen att kommunens förtroendevalda ledamöter blir kommunstyrelsens presidium och
kommunens utsedda tjänstepersoner blir kommunchefen och kommunchefens ersättare. Andra förtroendevalda och tjänstepersoner kan adjungeras av folkhälsorådets presidium.
Nuvarande kommunala förtroendevalda i Folkhälsorådet är följande:
• Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
• Vård- och omsorgsutskottets ordförande och vice ordförande
• Utbildnings- och kulturutskottets ordförande och vice ordförande
• En ledamot från Tekniska nämnden, MTG
• En ledamot från Miljö- och byggnadsnämnden, MTG
Nuvarande kommunala tjänstepersoner i folkhälsorådet är följande:
• Kommunchef
• Barn- och utbildningschef
• Socialchef
• Äldreomsorgschef
Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen besluta att Töreboda kommuns
representanter i Folkhälsorådet åren 2019-2022 är följande:
 Förtroendevalda: kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens
ordförande är ordförande i Folkhälsorådet.
 Tjänstepersoner: kommunchefen, barn- och utbildningschefen samt
socialchef, rekommendationen är också att vårdcentralchef och tandvårdschef ingår i rådet.
 Kommunstyrelsens reglemente bör kompletteras med att kommunstyrelsen ska verka för en god folkhälsa i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2015, § 22
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2015, § 341
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 384
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Töreboda kommun
2018-2021
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 4 september 2018
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 176
Folkhälsorådets protokoll den 20 september 2018, § 33
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2018, § 348
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige fastställer Töreboda kommuns representation i
Folkhälsorådet 2019-2022 enligt följande;
 Förtroendevalda: Kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens
ordförande är ordförande i Folkhälsorådet.
 Tjänstepersoner: Kommunchefen och kommunchefens ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M), Lars-Åke Bergman (S) och Ann-Charlott Karlsson (S):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsens presidium 2019-2022
Kommunchefen
Barn- och utbildningschefen
Folkhälsorådet
Folkhälsoplaneraren
Lönekontoret
Socialchefen
Äldreomsorgschefen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
Personalsekreteraren
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Dnr KS 2018/0304

Arbetsmiljöpolicy 2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till en ny Arbetsmiljöpolicy är framtagen.
Med hänsyn till kommande samarbete bygger förslaget på Mariestads
kommuns Policy.
Centrala Samverkansgruppen har behandlat förslaget 2018-06-26
Beslutsunderlag
Förslag till Arbetsmiljöpolicy
Personalchefens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018
Personalutskottets protokoll den 11 september 2018, § 25
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2018, § 353
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M) och Karin Arvidsson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Protokollsutdrag skickas till
Personalavdelningen
Samtliga chefer
Samtliga fackliga organisationer
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
Personalsekreteraren
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Dnr KS 2018/0305

Jämlikhetspolicy 2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad
Jämlikhetspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till en ny Jämlikhetspolicy är framtaget.
Med hänsyn till kommande samarbete bygger förslaget på Mariestads
kommuns Policy.
Centrala Samverkansgruppen har behandlat förslaget 2018-06-26.
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018
Förslag till Jämlikhetspolicy
Personalutskottets protokoll den 11 september 2018, § 26
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2018, § 354
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad
Jämlikhetspolicy.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsutdrag skickas till
Personalavdelningen
Samtliga chefer
Samtliga fackliga organisationer
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
Personalsekreteraren
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Dnr KS 2018/0306

Riktlinjer mot diskriminering och kränkande särbehandling 2018
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderade Riktlinjer mot
diskriminering och kränkande särbehandling.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till nya Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering är framtaget.
Med hänsyn till kommande samarbete bygger förslaget på Mariestads
kommuns Riktlinje.
Centrala Samverkansgruppen har behandlat förslaget 2018-06-26.
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018
Förslag till Riktlinjer mot diskriminering och kränkande särbehandling
Personalutskottets protokoll den 11 september 2018, § 27
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2018, § 355
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderade Riktlinjer mot
diskriminering och kränkande särbehandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Sjöberg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsutdrag skickas till
Personalavdelningen
Samtliga chefer
Samtliga fackliga organisationer
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
Personalsekreteraren
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Dnr KS 2018/0362

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar 2019; den 28/1,
25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 17/6, 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12 klockan
18.00.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har upprättat förslag till sammanträdesdagar och tider under 2019 för kommunfullmäktige. Ordföranden föreslår
att kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar 2019; den
28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 17/6, 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12
klockan 18.00.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse den 16 oktober 2018
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Ekonomichefen
Presidiet
Förvaltningssekreteraren
Kontaktcenter
Kommunsekreterarna
Miljöingenjör J. Klingborn
Förbundssekreterare H.Jan
Ekonomichef L. Moularé
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Dnr KS 2018/0363

Medborgarförslag om Friluftsfrämjandets förskola Ur & Skur
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om Friluftsfrämjandets förskola Ur &
Skur. Det föreslås att Töreboda kommun öppnar Friluftsfrämjandets förskola Ur & Skur.
I motiveringen till förslaget skriver ingivaren att hen önskar att Töreboda
kommun i samband med byggnation av nya förskolor satsar på en Ur &
Skur-förskola. Pedagogiken utgår från ett friluftsliv, en utomhuspedagogik,
olika upplevelser baserat på lärandet och målen i läroplanen. Barnen lär
sig upptäcka, leka lekar och få olika upplevelser med både alla sinnena och
hela kroppen. Barns intressen tillgodoses verkligen då barn älskar att leka
med naturmaterial och växtlighet, men även att kunna springa och leka ute
i naturen.
Protokollsutdrag skickas till
Ingivaren
Utbildnings- och kulturutskottet
Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2018/0377

Medborgarförslag om att öka habiliteringsersättningen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att öka habiliteringsersättningen.
Det föreslås att habiliteringsersättningen ökas för alla som har beslut om
daglig sysselsättning enligt LSS. Habiliteringsersättningen är idag 41 kronor för sex timmar. Lunchen kostar 45 kronor, alltså ett minus på 4 kronor. Ingivaren anser att habiliteringsersättningen alltid bör vara högre än
priset för lunchen, förslagsvis 10 kronor mer än lunchen kostar.
Protokollsutdrag skickas till
Ingivaren
Vård- och omsorgsutskottet
Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2018/0378

Medborgarförslag om att dela ut 25-års gåva också till de som har
daglig sysselsättning enligt LSS
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att dela ut 25-års gåva också till de
som har daglig sysselsättning enligt LSS. Det föreslås att de som har daglig
sysselsättning enligt LSS bör omfattas av tjugofem årsgåvan, alltså varit på
daglig sysselsättning i tjugofem år. Ingivaren motiverar förslaget med hänvisning till FN konventionen som säger att alla människor är lika i värde
och rättigheter.
Protokollsutdrag skickas till
Ingivaren
Vård- och omsorgsutskottet
Personalutskottet
Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2018/0332

Förslag till vigselförrättare 2015-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att utse Ann Lindeberg (M),
Göran Johansson (C) och Lars-Åke Bergman (S) till vigselförrättare mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen anhåller i skrivelse den 27 september 2018 om uppgift på
vilka personer som kommunen vill ska förordnas till vigselförrättare under mandatperioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2022 samt en kort beskrivning av varför dessa personer anses lämpliga för
uppdraget (om personen i fråga har varit förordnad som borgerlig vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering) senast den 29 oktober
2018.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll den 24 november 2014, § 146
Valberedningens protokoll den 29 oktober 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Allan Jakobsson (C) meddelar att valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att föreslå länsstyrelsen att
utse Ann Lindeberg (M), Göran Johansson (C) och Lars-Åke Bergman (S)
till vigselförrättare mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022.
Protokollsutdrag skickas till
De föreslagna
Länsstyrelsen
Förvaltningssekreteraren
Kommunsekreterarna
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