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Ks§l

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Faleke
(M).
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Dnr KS 2016/0305

Remiss, ansökan om tillstånd till kameraövervakning med
drönare, GrimmDrone AB
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot GrimmDrone AB:s ansökan om kameraövervakning med drönare.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Uppsala län bereder bland annat Töreboda kommun till-

fälle att lämna yttrande över GrimmDrone AB:s, Österbybruk ansökan
om kameraövervakning med drönare senast den 20 januari 2017.
Expedieras till;
Länsstyrelsen iUppsala län

J <2
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Dnr KS 2016/0311

Remiss, ansökan om tillstånd till kameraövervakning med
drönare, Norsecraft Geo Suvey AB
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Norsecraft Geo Suvey AB:s ansökan om kameraövervakning med drönare.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län bereder bland annat Töreboda kommun
tillfälle att lämna yttrande över Norsecraft Geo Suvey AB:s, Sollentuna
ansökan om kameraövervakning med drönare senast den 17 januari
2017 (efter förlängning av remisstiden).

Expedieras till;
Länsstyrelsen i Stockholms län

,,?
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Dnr KS 2016/0312

Remiss, ansökan om tillstånd till kameraövervakning med
drönare, Linus Nord6n/Moogli
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Linus Nordfös/Moogli ansökan
om kameraövervakning med drönare.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bereder bland annat Töreboda
kommun tillfälle att lämna yttrande över Linus Nordfös/Moogli,
Alingsås ansökan om kameraövervakning med drönare senast den 2
januari 2017. Kansliet har begärt förlängning av remisstiden till efter
kommunstyrelsens sammanträde den 4 januari 2017.

Expedieras till;
Länsstyrelsen i VäStra GÖtalandS län

/
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Dnr KS 2016/0313

Remiss, ansökan om tillstånd till kameraövervakning med
dr6riare, Riksbyggen Ek. förening
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Riksbyggen Ek. förenings ansökan
om kameraövervakning med drönare.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län bereder bland annat Töreboda kommun
tillfälle att lämna yttrande över Riksbyggen Ek. förenings, Stockholm
ansökan om kameraövervakning med drönare senast den 4 januari
2017 (efter förlängning av remisstiden).

Expedieras till;
Länsstyrelsen i Stockholms län

' Justerare.
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Dnr KS 2016/0308

Remiss, ansökan om tillstånd till kameraövervakning med
drönare, Positionsbolaget AB
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Positionsbolaget AB:s ansökan om
kameraövervakning med drönare.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län bereder bland annat Töreboda kommun

tillfälle att lämna yttrande över Positionsbolaget AB:s, Åseda ansökan
om kameraövervakning med drönare senast den 11 januari 2017.

Expedieras till;
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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Dnr KS 2016/0317

Remiss, ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare,
DRiley AB
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot DRiley AB:s ansökan om kameraövervakning med drönare.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Norrbottens län bereder bland annat Töreboda kommun tillfälle att lämna yttrande över DRiiey AB:s, Stockholm ansökan om kameraövervakning med drönare senast den 16 januari 2017.

Expedieras till;
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0005

Delegation av ärenden om yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen delegerar ärenden om yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare till kommunstyrelsens ordförande efter
samråd med kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om att delegera ärenden om yttrande
över ansökan om kameraövervakning med drönare.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen delegerar ärenden om yttrande
över ansökan om kameraövervakning med drönare till kommunstyrelsens ordförande efter samråd med kommunstyrelsens förste och andre
vice ordförande.

Lars-Åke Bergman (S) och Kenneth Carlsson (S): Tillstyrker Bengt
Sjöbergs (M) förslag.

Expedieras till;
Ks ordförande
Ks förste vice ordförande
Ks andre vice ordförande
Intendent P. Kersna
Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg

!
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Dnr KS 2016/0237

Inrättande av en halvtidstjänst som MTG-samordnare
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen inrättar en halvtidstjänst som MTG-samordnare från och
med den 1 januari 2017.
Sammanfattning av ärendet

MTG styrgrupp beslutade den 9 juni 2016 föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta det reviderade förslaget till Avsiktsförklaring med ett tillägg till portalparagrafen, justering av texten om
MTG-samordnare och tillägg att Töreboda kommun svarar för administrationen kring gruppens sammanträden.

IAvsiktsförklaringen finns fö5ande stadgande om "MTG-samordnare";
Under förutsättning att beslut fattas om en gemensam finansiering ska den
kommun som administrerar MTG-styrgrupp anställa/utse en "MTG-samordnare" som ska arbeta på uppdrag av MTG-styrgrupp. Samordnarens uppgift
är att driva, fördjupa och utveckla samverkan mellan kommunerna. Samordnaren ska även vara de gemensamma nämnderna behjälplig i frågor som avser gemensamma processer, samverkansformer, kommunikation, uppdrag
med mera. Finansieringen av "MTG-sarnordnaren" beslutas isärskild ordning."

Töreboda kornmun har tagit upp 150 000 kronor i förslaget till reviderad
driftbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019 till MTG-samordnare.
Mariestads kommun har meddelat att de tar upp pengar till MTG-samordnaren i sin budget.

MTG styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att avvakta med besluti frågan om "MTG-samordnare" för att ge Gullspångs kommun respit med sitt
ställningstagande till den 9 november 2016. Under förutsättning att positivt
besked lämnas från Gullspångs kommun;

* rekommenderar styrgruppen MTG-kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar besluta att avsätta medel, 450 000 kronor, till en 50 % tjänst
som MTG-samordnare i budget 2017 och att kostnaden fördelas lika mellan MTG-kommunerna, 150 000 kronor/kommun,

/

/:X p
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forts. Ks § 9

uppdrar styrgruppen åt Töreboda kommun att påbörja rekryterinprocessen.

Gullspångs kommunstyrelse beslutade den 23 november 2016 att avsätta
150 000 kronor i budget 2017 inom kommunstyrelsens budgetram, som
medfinansiering för en 50 % tjänst som "MTG-samordnare".
Kommunchefen meddelar att tjänsten kommer att organiseras under kommunchefen och på kommunledningskontorets utvecklingsavdelning.
Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 augusti 2016, punkt 4

Kommunstyrelsens protokolli Mariestads kommun den 12 september 2016,
§ 177

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 oktober 2016, punkt 10
Kommunstyrelsens protokolli Gullspångs kommun den 23 november 2016,
§ 382

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 230
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta att inrätta en halvtidstjänst som MTG-samordnare från och med
den 1 januari 2017.
F6rslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
Gullspångs kommun
Mariestads kommun
Kommunchefen
Ekonomikontoret
Lönekontoret
Personalchefen

Ji il

Justerare
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Dnr KS 2016/0287

Trafikförsörjningsplan för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till trafikförsörjningsprogram för
färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska de kommuner som inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten
upprätta ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. Programmet ska innehålla omfattningen av trafiken enligt lagen (1997:736) om
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik. Kommunen ska anta programmet efter
samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndigheti Västra
Götalandsregionen. Ansvaret för kollektivtrafiken fördes, i samband med
skatteväxling, över från kommunerna till VGR vid årsskiftet 2011 /2012. 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. Beslut enligt färdtjänstlagen fattas
av den sökandes folkbokföringskommun.

Kommunerna i Skaraborg har ett gemensamt färdtjänstreglemente. 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.

Trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst är ett dokument som beskriver den trafik som bedrivs i kommunerna, omfattningen av
trafiken, regler för prissättning samt den strategiska inriktningen. Programmet tar också upp vilka fokusområden som kommunernas färdtjänsthandläggare avser att jobba med under programperioden.

}
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forts. Ks § 10
Beslutsunderlag

Skaraborgs kommunalförbunds styrelses sarnmanträdesprotokoll den 21 oktober 2016, § 82

Trafikhandläggare Marie Djupfeldts tjänsteskrivelse den 23 november 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 232
Skaraborgs kommunalförbunds styrelse beslutade den 21 oktober 2016 att
godkänna förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019 samt rekommendera kommunerna att anta detsamma.
Trafikhandläggaren föreslår kommunstyrelsen besluta att anta trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019 enligt rekommendation från styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund.
Expedieras till;
Skaraborgs kommunalförbund
Trafikhandläggaren
Författningssamlingen
Kommunsekreterarna

,.-"
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Dnr KS 2016/0172

Besvarande av medborgarförslag om bättre kommunikationer mellan Vikaskog och tätorten Töreboda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om bättre kommunikationer
mellan Vikaskog och tätorten Töreboda.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om bättre kommunikationer mellan
Vikaskog och tätorten Töreboda. Det föreslås att kommunen ordnar med
bättre kommunikationer för arbetsresor, skolskjuts och inköpsresor. Ingivaren skriver att Töreboda kornmun har mycket att vinna med bättre kommunikationer till Vikaskog och det är;
@

*

högutbildade och välbetalda fami5er som vill bosätta sigi närheten av
Vikaskog,
möjlighet för anställda att komma till arbete i fall att de inte disponerar
bil,

*

*

möjlighet för unga utan bil att få arbete och praktik,
inköpsresor skulle ske i Töreboda i stället för i andra kommuner.

Medborgarförslaget tar upp frågan om kommunen ska ordna bättre kommunikationer utanför tätorten. Förslaget innebär kollektivtrafik som ska trafikera mellan Vikaskog och Töreboda. Det finns ett expanderande företag i
Vikaskog som har många anställda, bland annat med högskolekompetens,
samt har familjer med barn. Företaget har problem med att rekrytera lämplig
arbetskraft bland personer som har skolbarn då de anser att det inte finns
skjuts till skolan. Närtrafik anses inte tillräckligt då det inte fungerar som arbetspendling, inköpsresor eller resor till studier.
Kommunen anser att det är Västtrafiks uppgift att tillhandahålla kollektivtrafik i kommunerna. Västtrafik kör konceptet Närtrafik vilket innebär fem res-

möjligheter varje dag måndag- söndag mellan landsbygd och tätort. Grundskoleelever är kommunen enligt lag skyldiga att ordna skolskjuts till vilket
kommunen också gör utifrån de regler och riktlinjer gällande skolskjuts som
kommunen har antagit. Kommunen anordnar inte kollektivtrafik själv utan
Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 11

det är Västra Götalandsregionen som är huvudman för denna och Västtrafik
som är utförare.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 maj 2016, § 57
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 147
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 21 november 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 233

Trafikhandläggaren föreslår kommunen besluta att avslå medborgarförslaget
om att anordna kollektivtrafik mellan Töreboda-Vikaskog.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0007

Rätt att teckna kommunens och de stiftelsers som kommunen förvaltar firma i vissa fall

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunens fortlöpande bankärenden och donationsstiftelser får teck-

nas av följande personer, två i förening: Anders Bernhall, Sandra Åberg,
Sophie Rylander, Gunnel Gottfridsson och Charlotte Eriksson.

2. Kommunstyrelsenbemyndigarfö5andepersonerattvarförsigteckna
kommunens firma för mervärdesskatt, deklarationer och övriga deklarationer inklusive donationsstiftelser: Anders Bernhall, Sophie Rylander

och Sandra Åberg.
3. Kommunstyrelsenbemyndigarföljandepersonerattvarförsigteckna
kommunens firma i ärenden angående betalningsföreläggande och ut-

mätning: Anders Bernhall, Sandra Åberg och Sophie Rylander.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2012 (§ 274) och den 7 oktober
2015 om rätt att teckna kornmunens firma i vissa fall. Då en personalförändring har skett inom ekonomienheten behöver beslutet revideras. Ekonomi-

chefen föreslår i e-postmeddelande den 18 november 2016 att Sandra Åberg
ersätter Monica Hällsås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 7 november 2012, § 274

Ekonomichef Anders Bernhalls tjänsteskrivelse den 20 augusti 2015
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 september 2015, § 159
Kommunstyrelsens protokoll den 7 oktober 2015, § 300
Ekonomichefens e-postmeddelande den 18 november 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 235

Justerare

-/

Expedieras till;
Berörd personal

Ekonomikontoret

Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg
lUtdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0077

Tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsloppsavlopp
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tiJlägger tekniska nämndens reglemente, att ansvaret för
drift och underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och
Gullspångs kommuner åligger tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att
lägga ansvaret för drift och underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i
Töreboda och Gullspångs kommuner på tekniska nämnden.

Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna detaljplaner där kretsloppsavloppslösning för klosettvatten är en gällande bestämmelse. Begreppet
klosettvatten är det avfall som kommer från snålspolande vakuumtoaletter,
vilket leds till en sluten tank och hämtas till behandlingsanläggningen för att

därefter spridas på åkermark. Övrigt avloppsvatten så kallad BDT (bad, aisk,

tvätt) renas genom markfiltrering på tomtmark. Kommunerna har ansvaret
för hämtning, behandling genom hygienisering samt spridning. MTG
(Mariestads, Töreboda och Gullspångs) Va-avdelning har aktivt deltagit i planeringsprocessen under cirka ett år.

Töreboda kommun har i dagsläget klart för avtal för en så kallad pilotanläggning med:

ii Fastighetsägare avseende arrende av en gödselbrunn för behandlingsanläggningen där hygienisering sker.

@

*

AÖS för hämtning från den slutna tanken till behandlingsanläggningen.
Sötåsens Naturbruksgymnasium fiör drift och skötsel av behandlingsanläggningen samt spridning på åkermark.

@

Åkermark för spridning är ej klart, dock äger Töreboda kommun åkermark
där spridning eventuellt kan ske. Totalbehov av spridningsareal de första
åren bedöms till 8 - 10 hektar.

..i

'?

(usterare

Utdragsbestyrkande
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forts. Ks § 13
Beslutsunderlag

Plan- och exploateringschef Dan Harryzons tjänsteskrivelse den 13 oktober
2016

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 28 oktober 2016, punkt 9

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 236

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;

Kommunfullmäktige lägger ansvaret för drift och underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs kommuner på tekniska nämnden.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

/

/1

Justerare

IUtdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0010

Nya avfallsföreskrifter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag
till avfallsföreskrifter för Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads,
Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner att gälla från och med den 1
april 2017.
Sammanfattning av ärendet

Inom Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) finns för närvarande tre gällande avfallsföreskrifter. En för Skara, en för Mariestad och Gullspång samt en
för Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda. För att möjliggöra

samordning och effektivisering har AÖS i samarbete med miljönämnderna i
medlemskommunerna upprättat förslag till gemensamma och uppdaterade
avfallsföreskrifter. Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars och den 25 maj
2016 att tillstyrka förslaget till nya renhållningsföreskrifter.

AÖS har upprättat förslag till gemensamma avfallsföreskrifter för Falköpings,
Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda
kommuner. Samråd av förslaget har genomförts med ett antal olika organisa-

tioner och utställning av föreskrifterna har sketti samtliga kommuner. AÖS
har nu översänt avfallsföreskrifterna för fastställande. Föreskrifterna föreslås

gälla från och med den 1 april 2017.

AÖS direktion beslutade den 21 november 2016 att godkänna redogörelsen
för genomförd utställning och de justeringar i förslaget till avfallsföreskrifter
som föranletts av utställningen. Direktionen föreslår medlemskommunerna
att fastställa förslaget till avfallsföreskrifter.
Beslutsunderlag

Förbundschef Lars Persson, AÖS förslag till direktionen den 11 januari 2016
Utkast till Avfallsföreskrifter för Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs,
Mariestads, Skara, Tibro och Töreboda kommuner

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 25

."

'Justerare
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forts. Ks § 14

Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 59

Avfallsingenjör Jessica Rytters skrivelse Samråd kring Avfallsföreskrifter för
Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro och
Töreboda kommuner den 24 mars 2016 med bilagorna Samrådsversion av
Avfallsföreskrifter och Sammanställning av kommunala verksamheter som
får eget brev

Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 92
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 185

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs direktions beslut den
21 november 2016, § 39

Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 237

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande;

Kommunfullrnäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag
till avfallsföreskrifter för Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, Mariestads,
Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner att gälla från och med den 1
april 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S) : Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
Kommunfullmäktige

I'i'

lusterare
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Dnr KS 2016/0051

Nytt avtal med Utväg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner det nya avtalet med Utväg från och med den 1
januari 2017.
Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun har i dag ett avtal med Utväg, som går ut 2016-12-31. Under hösten har ett nytt avtalsförslag tagits fram, där den stora förändringen
är att finansieringen från kommunerna ska ligga på 10 kronor per invånare
och år, sarnt att utbildning ska vara självfinansierad och matchas mot behov.
Tydliga verksamhetsplaner med prioriteringsordning ska tas fram, och handlingsplaner ska tecknas med respektive kommun i de femton kommunerna,
för att uppmärksamma vilka behov varje enskild kommun har, detta sker för
att också öka samverkan mellan kommunerna och Utväg.

Efter många diskussioner under hösten 2016 är förslaget att huvudmannaskapet fortsatt ligger kvar hos Västra Götalandsregionen (VGR), men direkt
under primärvårdschefen Monica Bondesson. Välfärdsberedningen
Kommunförbundet Skaraborg fattade 11 november 2016 besluti frågan, och
deras rekommendation till kommunerna är att ställa sig positiva till att huvudmannaskapet ligger kvar hos VGR, under förutsättning att avgiften fastställs till 10 kronor, att utbildning är självfinansierad och att inga andra
större förändringar i avtalet sker, vilket inte heller har skett.
Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 25 november 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 170
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 december 2016;
Töreboda kommun tecknar nytt avtal med Utväg från och med
*

2 017-Ol-Ol,

?

J.H S. !A a r e

*

Avtalet gäller i 2 år,

*

Socialchef Sandra Säljö får i uppdrag att underteckna avtalet,
lUtdragsbestyrkande
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forts. Ks § 15

* Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information.
Expedieras till,Utväg

Vård- och omsorgsutskottet
Socialchef S. Sä5ö

:

"

,
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Kommunstyrelsen

Ks§l6

Dnr KS 2016/0180

Överenskommelse med VästKom, psykisk hälsa 2017-2018
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen med VästKom om psykisk
hälsa 2017 och 2018.

Sammanfattning av ärendet

Våren 2016 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges
Kommuner och Landsting, om stöd till riktade insatser inom området psykisk

hälsa 2016. Överenskommelsen syftar till att öka tillgänglighet till stöd och
behandling av god kvalitet, samt förebygga och motverka psykisk ohälsa. Inriktningen var också fortsatta överenskommelser för 2017 och 2018. En komplett handlingsplan med aktiviteter och indikatorer för uppfö5ning, förväntas
vara klar under våren 2017.

För att arbetet med handlingsplanen ska fortsätta under 2017 och 2018, är
förslaget en fortsatt länsresurs som samfinansieras med 50 procent från de
49 kommunerna (VästKom) och 50 procent från Västra Götalandsregionen.
Resursen ska utöver fortsatt arbete med handlingsplanen, även arbeta med
att få till stånd en gemensam kunskapsinhämtning inom området psykisk
hälsa/ohälsa. F«jrutsättning för att länssamverkan ska fortsätta, är att regeringen fattar erforderliga beslut om överenskommelser om psykisk hälsa
2017 och 2018.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Sälje»s tjänsteskrivelse den 11 december 2016.
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 171
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 december 2016;
Töreboda kommun säger ja till att delta i överenskommelsen "Psykisk
@

hälsa" 2017 och 2018.
*

Töreboda kommun bidrar med 1,19 kronor per invånare 2017 vilket blir
11 104 kronor för år 2017. År 2018 bidrar Töreboda kommun med 1,34
kronor per invånare vilket blir 12 491 kronor för år 2018.

,i,

Ju:sterare
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*

Pengarna tas från redan bevi5ade PRIO (plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa) pengar (188 018 kronor för 2016).

*

Socialchef Sandra Säljö undertecknar avtalet.

Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
VästKom

Vård- och omsorgsutskottet
Socialchef Sandra Säljö
Ekonomikontoret

,},

?i }'Jpsterare
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Dnr KS 2016/0281

Information om ersättning från § 37-medel till insatsen "Samhällsoch språkkaf6"
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun ansökte om ersättning med stöd enligt § 37a-förordningen (2010:1122). Ersättningen kan användas för att få till insatser, för att
stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Den
nämnda ansökan gäller insatsen "Samhälls- och språkkafe".
I november 2016 beviljade Länsstyrelsen i Jönköpings län Töreboda kommun
209 000 kronor, för insatsen "Samhälls- och språkkafe" inom ramen för
§ 37a-förordningen. Utbetalning gjordes vecka 48 2016, och delredovisning
ska lämnas in senast 2017-05-21. Slutredovisning ska lämnas in senast
2 018-0 2-15.

Beslutsunderlag

Ansökan och beslut om ersättning för insatsen "Samhälls- och språkkafe"
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 173
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 december 2016;
*

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

*

Informationen överlämnas till kommunstyrelsen samt utbildning- och
kulturutskottet som information.

Expedieras till;
Socialchefen
Ekonomikontoret

?', Jpsterare
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Dnr KS 2016/0264

Information om anmälan enligt Lex Sarah
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Personal från hemvården får larm från brukare. När hemvårdspersonal ska
åka ut till den brukare som larmat, finns ingen nyckel till brukarens bostad.
Enligt rutin ska det finnas två nycklar hos hemvården till brukare som har
trygghetslarm, men i det aktuella fallet finns det bara en nyckel att tillgå. Det
visade sig att sjuksköterskan, som tidigare på kvällen besökt brukaren, hade
den enda nyckel som finns i sin ficka. Sjuksköterskan som hade nyckeln i sin
ficka, befann sig vid det aktuella tillfället på hembesök i en annan del av kommunen. Den saknade nyckeln innebar att brukaren, som hade ramlat på golvet blev liggande i en dryg timma efter att denne larmat.

Utredningen innehåller bland annat aktuellt händelseförlopp, intervjuer med
sex olika medarbetare, utredarens beskrivning av tänkbara konsekvenser
samt vidtagna åtgärder.
Beslutsunderlag

Äldreomsorgschef Ulrika Berglunds tjänsteskrivelse den 7 november 2016
Lex Sarah-anmälan från äldreomsorgens verksamhet den 21 oktober 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 174
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 december 2016;
* Utredning, genomförda och planerade åtgärder godkänns.
Utredningen lämnas till kommunstyrelsen som information.
*

Expedieras till;

Äldreomsorgscheferna U. Berglund och A-S. Eklund Karlsson

Jpster.are

d-)
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Ks § 19

Dnr KS 2015/0199

Information om återtagen ansökan från Kooperativet Tanaad
Kooperative Multi Tjänster (TKMT) om att bli godkänd som Ieverantör av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Töreboda
kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Saed Abdullahi, Tanaad Kooperative Multi Tjänster (TKMT) delgav, via mail,
kommunchef Per-Ola Hedberg, att de drar tillbaka sin ansökan om att bli godkänd som leverantör av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LO V),
och att företaget kommer att komma in med en ny ansökan vid ett senare tillfälle.

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 116, att fastställa upprättat förslag till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten, samt att
valfrihetssystemet införs 1 november 2011.

Företaget Tanaad Kooperative Multi Tjänster (TKMT) inkommer 2015-09-22,
med ansökan om att bli godkänd som leverantör av hemtjänst enligt LOV i
Töreboda kommun, (vid ansökningstillfället hette företaget KLEF). Ansökan
avsåg hemtjänst (både service- och omvårdnadsinsatser) för alla geografiska
områden i Töreboda kommun.

Äldreomsorgens verksamhet fastställer en tidsplan för utredning av ansökan,
men på grund av resursbrist kan inte denna tidsplan genomföras.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 176
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 december 2016;
@

{nformationen noteras och läggs till handlingarna.

fnformationen överlämnas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;

Justerare
J

Kommunsekreterare M. Asp
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0161

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för tredje kvartalet 2016, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

Rapporten överlämnas till kommunens revisorer för kännedom.
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.
För tredje kvartalet 2016 finns ett ej verkställt beslut att rapportera.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 179

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

/
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Dnr KS 2015/0225

Redovisning av utvärderingen av förslaget i medborgarförslaget om
simhallens öppettider och fördelning av lek/rnotion
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger verksamheten i uppdrag att själva besluta om fördelning mellan lek och motion i simhallen.
Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslaget om simhallens öppettider och fördelning av lek/motion
föreslogs att kommunen undersöker möjligheten att tisdagskvällens fördelning mellan lek och motion i simhallen (lek och motion 16.00-19.30) ändras
till samma fördelning som torsdagar, det vill säga lek och motion 16.00-17.30
och motion 17.30-19.30. Vidare föreslogs att kommunen undersöker möjligheten att ha simhallen öppen fler dagar/kvällar.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 att uppdra åt kommunledningskontoret att pröva förslaget i medborgarförslaget under sex månader
och därefter utvärdera förslaget. Kommunstyrelsen beslutade vidare att utvärderingen redovisas till kommunstyrelsen.

Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin har utrett förslaget tillsammans med
verksamhetsansvariga. Ett modifierat förslag (klockan 15 istället för 16) har
prövats i sex månader. Det framgår att ändringen utfallit positivt.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 3 februari 2016, § 48
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 februari 2016, § 14
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 december 2019, § 124

Utbildnings- och kulturutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget att ändra tisdagskvällens lek och motion till samma fördelning som
torsdagar, det vill säga lek och motion klockan 15.00-17.30 och motion
kockan 17.30-19.30.

..3' Ju5>tera.re
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forts. Ks § 21
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S): Kommunstyrelsen ger verksamheten i uppdrag att själva besluta om fördelning mellan
lek och motion i simhallen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Utbildnings- och kulturutskottets förslag och Bengt Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Bengt Sjöbergs (M) yrkande.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Berörd personal vid simhallen
Utbildnings- och kulturutskottet
Intendent P. Kersna
Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Ks§22

Dnr KS 2014/0207

Utvärdering av det kostnadsfria badet i simhallen och förslag om
permanentning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget att genomföra enstaka gratisbad minst två
gånger per termin för att hålla uppe intresset för bad och samtidigt försöka
nå grupper som annars inte besöker simhallen. Verksamheten beslutar vilka
dagar som är lämpliga. De aktuella dagarna med gratisbad ska anslås på skolans anslagstavlor och i SchoolSoft.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2015, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att uppdra till kommunledningskontoret att;
*

*

erbjuda kostnadsfritt bad i simhallen på lördagar veckorna 48-512015,
informera om det kostnadsfria badet på kommunens hemsida och i
Mariestads-Tidningen,

*

utvärdera det kostnadsfria badet efter periodens slut.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2016 enligt kommunstyrelsens förslag med ändring av vilka veckor det kostnadsfria badet skulle erbjudas till 49-512015.

Av barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse framgår att simhallens personal har jämfört antalet badande 2015 och 2016 för att se om det går att utläsa någon effekt av gratisbad.
2015

Under 14 lördagar FÖRE gratisbad höstterminen 2015 badade i snitt 39 personer/gång. Genomsnittligt antal besökare under tre lördagar med gratisbad
höstterminen 2015 var 81 personer/gång.
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forts. Ks § 22
2016

Under 14 lördagar EFTER gratisbad vårterminen 2016 badade i snitt 65 personer/gång. Undersökningen är gjord under januari - april då simhallen alltid har högsäsong.

För att se om badandet förändras efter gratisbadet jämfördes vårterminen
2016 med vårterminen 2015 under samma period. Genomsnittligt antalet badande vårterminen 2015 under 14 lördagar var 66 personer/gång.
Långsiktigt har badandet inte ökat på grund av gratisbad, utan badandet
ökade endast de tre lördagarna då det var kostnadsfritt. Kostnaden för gratisbadandet beräknas till cirka 10 000 kronor i förlorade intäkter.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2015, § 324
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 132
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 17 november 2016
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 december 2019, § 125
Expedieras till;

Barn- och utbildningschefen
Ekonomikontoret

Berörd personali simhallen
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Kommunstyrelsen

Ks§23

Dnr KS 2016/0295

Läsårstider 2017/2018
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till läsårstider 2017 /20 18, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Ett förslag har utarbetats beträffande läs- och lovdagar läsåret 2017 /18 för
elever samt arbets- och lovdagar för lärare. Förslaget följer samma upplägg
som Mariestads kommun förutom förskolornas och fritidshemmens inplanerade stängningsdagar. Antalet läsdagar för eleverna är 178 respektive arbetsdagar för lärare 194.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 december 2019, § 126
Bilaga Ks § 23/17

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Rektorerna
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Läsåret 2017/2018
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14/8-18/8

Måndag

Tisdag

K-dag

Onsdag

Torsdag

Fredag

K-dag

K-dag

K-dag

K-dag

Skolstart

Elevdagar Lärardagai
o

3

2

s

34

21/8-25/8

35

28/8-1/9

s

5

36

4/9-8/9

5

5

37

K-dag

s

S

18/9-22/9

s

s

39

25/9-29/9

5

s

40

2/10-6/10

s

s

41

9/10-13/10

5

5

42

16/10-20/10

5

s

43

23/10-27/10

44

30/10-3/11

45

6/11-10/11

l

l

11/9-15/9

38

K-dag/LOV

K-dag/LOV , K-dag/LOV

LOV

s

s

o

3

s

s

l

LOV

46

13/11-17/11

S

S

47

20/11-24/11

5

s

4

5

48

K-dag/LOV

27/11-1/12

49

, 4/12-8/12

S

S

50

' 11/12-15/12

5

s

51

18/12-22/12

52
1

Avslutning

5

5

25/12-29/12

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

o

o

l LOV

LOV

LOV

o

o

3

5

s

5

l

1/1-5/1

LOV

LOV

2

8/1-12/1

K-dag/LOV

K-dag/LOV

3

15/1-19/1

4

22/1-26/1

Skolstart

5

s

29/1-2/2

15

S

5/2-9/2

s

5

o

0

19/2-23/2

s

s

5
6
7

12/2-16/2

8
9

LOV

LOV

LOV

LOV

LOV

5

s

S/3-9/3

s

s

11

12/3-16/3

5

,5

12

19/3-23/3

5

l

26/2-2/3

10

26/3-30/3

LOV

14

2/4-6/4

LOV

15

LOV

LOV

LOV

l LOV

o

5

l

0

l

13

4

l '

4

l

l

Datum

l

2017

Vecka

9/4-13/4

5

s

16

16/4-20/4

s

s

17

23/4-27/4

5

5

18

30/4-4/S

3

4

K-dag/LOV

1 maj LOV
Kr him LOV

ig

7/5-11/5

3

3

20

14/5-18/5

5

5

21

21/5-25/5

5

5

22

28/5-1/6

23

4/6-8/6

24

11/6-15/6

25

18/6-22/6

LOV

6 juni LOV
Avslutning

K-dag

K-dag

K-dag

s

5

4

4

5

5

o

3

il
LOV = lov för pedagoger och elever

LOV = röd dag, helgdag
Länsstudiedagar

b

I

TöREBODA KOMMUN

Elevernas terminstider

Höstterminen 2017:

torsdagen den 24 augusti - fredagen den 22 december
onsdagen den 10 januari - fredagen den 15 juni

Vårterminen 2018:

Elevernas lediga dagar:

(81 läsdagar)
(97 läsdagar)

måndag 30 oktober - fredag 3 november (höstlov vecka 44)
tisdag 28 november (länsstudiedag)
lördag 23 december - tisdag 9 januari (jullov)
måndag 12 februari - fredag 16 februari (sportlov vecka 7)
måndag 26 mars - måndag 2 april (påsklov vecka 13)
måndag 30 april
tisdag 1 maj

torsdag 10 maj - fredag 11 maj (Kristi himmelsfärdsdag + "klämdag")
onsdag 6 juni (Sveriges nationaldag)

Pedagogernas
kompetensutvecklingsdagar:

onsdag 16 augusti - onsdag 23 augusti
måndag 30 oktober - onsdag 1 november
tisdag 28 november
måndag 8 januari - tisdag 9 januari
måndag 30 april
måndag 18 juni - onsdag 20 juni

Pedagogernas lediga dagar:

torsdag 2 november - fredag 3 november
lördag 23 december - fredag 5 januari
måndag 12 februari - fredag 16 februari
måndag 26 mars - måndag 2 april
tisdag 1 maj
torsdag 10 maj - fredag 11 maj
onsdag 6 juni

Arbetsperiod:
Ferieperiod:

onsdagen den 16 augusti 2017 - onsdagen den 20 juni 2018
21/6 2018 - 12/8 2018

Verksamhetsår:

16/8 2017 - 12/8 2018
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Dnr KS 2016/0257

Fritidsgård i Älgarås
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barnen i Älgarås skriver att de vill ha en fritidsgård för att ha något att göra,
framför allt på helger och lov, och även för de äldre barnen. På en fritidsgård
skulle de kunna träffa kompisar och ha kul.

50 000 kronor har tagits upp till en fritidsgård i Älgarås i 2017 års driftbudget.

Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016 bland annat att remit-

tera frågan om fritidsgård i Älgarås till Utbildnings- och kulturutskottet för
beredning.

Utbildnings- och kulturutskottet skriver att kontakt har tagits med befintliga
föreningar i Älgarås som redan bedriver viss verksamhet för unga. Det finns
planer och intresse att utveckla verksamheten vilket kommer att påbörjas
januari 2017. Problemet är att hitta personer som vill jobba med denna verksamhet. Kommunen kommer att hålla kontakt med föreningarna genom kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 december 2016 följande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen ta del av informationen gällande bar-

nens skrivelse angående fritidsgård i Älgarås.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 63
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 325

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 december 2019, § 127
Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen Kvalitetsutvecklare M. Gerdin
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Dnr KS 2016/0174

Faktisk närvaro på förskolan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 9 december 2016 aktuella siffror över

barnens faktiska närvaro på förskolan.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 december 2019 fö5ande;
Utskottet har tagit del av informationen och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 december 2019, § 131

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
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Ks§26

Dnr KS 2016/0105

Information om projektet Läsfrämjande stöd i förskolan läsåret
2016-2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Specialpedagog Carina Gustafsson och kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin
ansökte om bidrag för att starta upp ett läsfrämjande projekt höstterminen
2016 riktat mot förskolan.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2016 fö5ande;

Kommunstyrelsen beviljar verksamheten för utbildning och kultur bi-

*

drag med 25 000 kronor.

Bidraget ska användas för att starta upp ett läsfrämjande proj ekt höstter-

*

minen 2016 riktat mot förskoian.
*

Bidraget finansieras ur kommunens bidrag från Migrationsverket för
stödinsatser av förebyggande karaktär till barn under 18 år som omfattas
av lagen om mottagande av asylsökande.

*

Kommunstyrelsen uppdrar till kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin att
senast den 31 decernber 2016, lämna rapport om hur bidraget har använts.

Specialpedagog Carina Gustafsson och kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin
lämnar den 16 december 2016 en rapport om hur bidraget har använts.
Beslutsunderlag

Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 3 april 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 47
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 136

Specialpedagog Carina Gustafssons och kvalitetsutvecklare Marianne Gerdins
rapport den 16 december 2016.
Expedieras till;

Specialpedagog C. Gustafsson
Kvalitetsutvecklare M. Gerdin
'za
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Dnr KS 2014/0154

Fyllnadsval av ledamot i Utbildnings- och kulturutskottet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Johan Cord (S) till ledamoti Utbildnings- och kulturutskottet och Bo Andersson (S) till ersättare (efter Johan Cord) för resterande
del av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet

Anna-Karin Holgersson (S) anhålleri skrivelse den 28 november 2016 om
entledigande från uppdragen som ledamot av kommunstyrelsen och av
Utbildnings- och kulturutskottet från och med den 1 december 2016.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att bevilja avsägelsen.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 131
Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S): Kommunstyrelsen utser Johan Cord (S) till ledamot i
Utbildnings- och kulturutskottet och Bo Andersson (S) till ersättare.
Expedieras till;
Johan Cord (S)
Bo Andersson (S)
Utbildnings- och kulturutskoLtet
Lönekontoret

Ass. K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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Ks § 28

Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skaraborg
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde
den 2 december 2016.
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Dnr KS 2015/0010

Ks§29

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 20 december 2016.
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Ks § 30

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 23 minuter (klockan 14.37-15.00).
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Sekretesshandling enligt26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks§31

Dnr KS 2016/0302

Information om klagomålsärende avseende handläggning av
barnärende hos IFO

Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 291
Expedieras till;
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Kommunstyrelsen

Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks§32

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8a § Föräldrabalken
(FB)
Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 307
Expedieras till;
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks§33

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8a § Föräldrabalken
(FB)
Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 december 2016, § 308
Expedieras till;
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Dnr KS 2015/0278

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening)
Sammanfattning av ärendet

.

Ordföranden informerar från RKHF:s (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening) sammanträde den 7 december 2016.
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Ks § 35

Dnr KS 2015/0012

Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar bland annat om nästa veckas förberedelsemöte

inför MTG Skaraborgs styrgrupps nästa sammanträde, då budgetfrågor ska
diskuteras och den nya budgetprocessen för de gemensamma nämnderna tillämpas för första gången.
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Kommunstyrelsen

Ks § 36

Anmälan av beslut i brådskande ärenden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden anmäler att han beslutat i fem brådskande ärenden om utlandsvistelse under pågående LVU-vård.

Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut ej kan avvaktas

är delegerade till kommunstyrelsens ordförande. Enligt kommunallagen 6 kapitlet 36 § ska sådana beslut anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.
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Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Fö5ande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna;
Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 12 december 2016 inklusive
individärenden samma dag, vård- och omsorgsutskottets extra sammanträde
den 19 december 2016 med individärenden

utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 9 december 2016 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 8 december 2016

4

delegationslista nummer

individ- och familjeomsorgen
äldreomsorgen

10/16
12/16
9/16

LSS

delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande
vård- och omsorgsutskottets ordförande
barn- och utbildningschef Marita Friborg
trafikhandläggare Marie Djupfeldt
plan- och exploateringschef Dan Harryzon

5-6/16
14-23/16
54-57/16
119-149/16
14/16

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut
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Ks§38
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2015/0027

Mark- och mi5ödomstolens dom den 27 december 2016, i ärende om överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2016-09-05 om antagande av detaljplan för kvarteret Violen på fastigheterna Violenl, 2, 3, 19, 20,
och 21 iTöreboda kommun,

Dnr KS 2016/0157

Västra Götalandsregionen, protokoll från regionfullmäktige den 29 november
2016, § 200, om valkretsindelning för Västra Götalands läns landsting,
Dnr KS 2016/0309

Tolkförmedling Väst protokoll från Direktionen den 25 november 2016,
§ 256, om återbetalning av eget kapital,
Dnr KS 2015 /0247

Tolkförmedling Väst protokoll från Direktionen den 25 november 2016,
§ 257, om investeringsbudget för nytt verksamhetssystem,
Dnr KS 2017/0006
Nämnden för ekonomiadministrations protokoll den 5 december 2016, § 37
om organisationsförändring.
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