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Justering

Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne-Marie
Lundin (M).
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Information om Soloföretagare - minst och flest

Sammanfattning av ärendet

Lars Hellsten, Företagarna informerar om Soloföretagare - minst och flest,
en bok och ett presentationsmaterial som FR Företagarna tagit fram.
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Delårsrapport med delårsbokslut och budget- och verksamhets-
uppföljning till och med augusti

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för Töreboda kommun per
2017-08-31 till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna för
granskning.

2. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar underskott
att redovisa vilka åtgärder de planerar att vidta för att komma i ekono-
misk balans till budget 2018.

3. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar överskott
att fortsätta hålla den nivån så att överskottet bibehålls.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2017 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 förvän-
tade 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 2017 fastställdes ett
budgeterat resultatmål på 10,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,O o/o av
budgeterade skatter och bidrag (resultatet år 2016 uppgick till 11,3 miljo-
ner kronor, vilket motsvarar 2,2 %).

n' «) Justerare1uster: l Utdragsbestyrkande
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Utfallet i delårsbokslutet visar ett resultat på +24,2 mi5oner kronor, vilket
motsvarar ett resultatmål på 6,5 %. Detta kan jämföras med föregående år
då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till + 17,6 mi5oner kronor. Redo-
visade investeringar uppgick vid periodens slut till 30,2 miljoner kronor (13
miljoner kronor).

Prognosen för 2017 visar på ett förväntat resultat uppgående till 19,3 miljo-
ner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 8,7 miljoner kro-
nor. Den främsta orsaken till det prognostiserade resultatet beror på en för-
väntad positiv utveckling av intäkter i form av skatter och generella statsbi-
drag, inklusive välfärdsmedel. Verksamheterna prognostiserar däremot ett
förväntat underskott uppgående till -7,4 mi5oner kronor.

SKLs prognos över skatter och bidrag visar på en förbättring av förväntat
utfall år 2017 motsvarande 4,8 mi5oner kronor. Orsaken till avvikelsen be-
ror bland annat på fler invånare i kommunen än vad som antogs när budge-
ten fastställdes. I förutsättningarna för budget 2017 gjordes ett antagande
om 9 350 invånare. Den faktiska utbetalningen av statsbidrag innevarande
år grundar sig på 9 398 invånare vilket innebär en positiv prognostiserad
budgetavvikelse.

I december 2016 beslutade riksdagen om fördelning av extra medel till väl-
färden, så kallade välfärdsmedel. Pengarna till kommunsektorn fördelas ini-
tialt 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. Statsbi-
draget kommer dock på sikt att fasas ut helt och hållet, avseeride faktiska
insatser, och därefter att i sin helhet fördelas utifraån invånarantal från och
med år 2021. För Töreboda kommun innebär detta att 18,5 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 utjäm-
ningen, vilket innebär att statsbidraget då troligen kommer att uppgå till
cirka 6 miljoner kronor, det vill säga en reduktion motsvarande 12,5 miljo-
ner kronor jämfört med innevarande år. Av de extra medel som kommer
kommunen till del innevarande år har 8 miljoner kronor ännu inte ian-
språktagits utan reserverats som en resultatförstärkning. Detta i syftet att
öka självfinansieringsgraden av investeringarna och minska behovet av lå-
nefinansiering. Om så också blir fallet kommer välfärdsmedlen att generera
ett prognostiserat resultat med motsvarande summa.

I budget för 2017 har initialt ett särskilt anslag till LSS-verksamheten upp-
gående till 3,2 miljoner kronor reserverats. Dessa medel förväntas tillföras
verksamheten senare under året. Budgeterade medel till kommunstyrelsens
förfogande förutsätts också förbrukas i sin helhet.

??lusterare Utdragsbestyrkande
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Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat utfall
på -7,4 miljoner kronor. De negativa budgetavvikelserna finns främst inom
vård- och omsorgsverksamheten (Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg
samt LSS) med ett prognostiserat resultat uppgående till -6,5 miljoner kro-
nor.

Beträffande budgeterade medel för personalkostnader prognostiseras ett
överskott uppgående till 2,3 mi5oner kronor.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 12 september 2017, § 159 och 173
IT-nämndens protokoll den 14 september 2017, § 27 och Delårsrapport
2017

Ekonomikontoret, Delårsrapport med delårsbokslut och budget- och verk-
samhetsuppföljning till och med augusti, den 25 september 2017 med bila-
gorna Delårsrapport 2017 - Töreboda kommun och Bilaga till delårsrapport
2017 - Töreboda kommun

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Samtliga verksamhetsansvariga
Ekonomikontoret
Sekreteraren
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Ijppfölining av återsökning av statsbidrag inom flykting-
mottagandet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 bland annat att godkänna
tillvägagångssätten för uppfö5ning och kontroll av statsbidragsersättning-
arna inom flyktingmottagandet. Uppfö5ning av statsbidrag inom flykting-
mottagandet redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Kommunchefen lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 221
Ekonomikontoret, Intäkter nyanlända 2017, Fördelningsgrund schablonbi-
drag till Uku och Intäkter nyanlända 2016, Excelfiler den 27 september
2017

Expedieras till;
Ekonomichefen

Kommunchefen
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Förskolelokaler i Töreboda tätort

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Pengarnasomavsattsi2017årsbudgettill"Nyförskoleavdelning"och
till "Kilen" om 2,7 miljoner kronor respektive 3,3 mi5oner kronor läggs
samman och används till en ny byggnad, vilken placeras på förskolan
Kornknarren.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram olika lös-
ningar på byggnaden såsom exempelvis modul, fast byggnad, prefabri-
cerad.

3. Lokalen ska vara färdig inför skolstarten höstterminen 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 bland annat atti
2017 års budget ta upp 2,7 miljoner kronor till projektet "Ny förskoleavdel-
ning" och 3,3 miljoner kronor till projektet "Kilen".

Kornknarrens förskola har ett behov av utökad lokalyta för att kunna be-
reda fler barn förskoleplats. Kilenskolan har på grund av ett stort elevantal
en trångboddhet och därmed ett behov av utökad lokalyta. Medel för att ut-
öka med en avdelning på Kornknarren samt två klassrum på Kilenskolan
finns avsatta enligt tidigare beslut om 2,7 mi5oner kronor respektive 3,3
miljoner kronor. Summorna är beräknade efter vad modulbyggnader kost-
ade då Kilenskolan fick sin senaste utökning av ?okalytan men är - på grund
av en kraftigt ökad efterfrågan på modulbyggnader - inte aktuella i dagslä-
get. Tanken är att den nya avdelningen samt de nya klassrummen ska tas i
anspråk ijanuari 2018. För att kunna tillgodose de båda enheternas behov
av utökad lokalyta behöver de två budgeterade summorna användas för en
ny byggnad. En byggnad som rymmer två förskoleavdelningar kan då upp-
föras på Kornknarrens område. Kornknarrens avdelning Staren flyttas till
den nyuppförda byggnaden och Kilenskolan får därmed tillgång till Starens
nuvarande lokal. Detta är inte den optimala lösningen för Kilenskolan då
man helst önskar en modul med två klassrum. Den nya byggnaden, som

d'; ' Justerare
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löser lokalproblemen på de båda enheterna, kommer då att kunna uppföras
inom den budgeterade summan totalt sett.

Den aktuella beläggningen på förskolorna i Töreboda tätort är hög. Av de
totalt sett fyra förskolorna är det endast en, Syrenens förskola, som inte
kommer att behöva överinskrivna barn ijanuari månad. Beläggningen har
sett ut på ett likartat sett ett par år tillbaka i tiden och det finns inga tecken
på att läget ska förändras framöver. När den förskola som vårdnadshavarna
önskar är fullbelagd hänvisas de till andra förskolor i tätorten. Med den
tänkta nya avdelningen skulle de överinskrivningar som nu blir fallet fram-
över kunna undvikas.

Skolverket har tagit fram nya riktmärken för antalet ban per barngrupp i
förskolan. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers
storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio
till 15 barn. Med den nya avdelningen på Kornknarren kommer antalet barn
per barngrupp fortsatt att ligga över Skolverkets riktmärke men på ett tyd-
ligt sätt bidra till att hålla ned överinskrivningarna.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 116
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 september 2017, § 70

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 september 2017 föreslå
kommunstyrelsen besluta att;
* de budgeterade delsummorna avsedda för nya lokaler på förskolan

Kornknarren samt på Kilenskolan slås samman och används till en ny
byggnad som placeras på Kornknarren.
tekniska kontoret får uppdraget att ta fram olika lösningar på byggnad
såsom exempelvis modul, fast byggnad, prefabricerad.
lokalen ska vara färdig inför skolstarten höstterminen 2018.

*

*

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Statistik inom barnomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 14 september 2017 aktuella siffror från
förskoleavdelningarna och från fritidsavdelningarna samt anmält platsbe-
hov till barnomsorgen för augusti månad. Det är trångt inom barnomsorgen.
Det råder stor oro inom verksamheten att det med fortsatt utvecklings-
kurva kan bli mycket trångt vid årsskiftet.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 september 2017, § 73

Utbi?dnings- och kulturutskottet beslutade den 14 september 2017 att ut-
skottet har tagit del av informationen och översänder den till kommunsty-
relsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
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Kommunens kvalitet i korthet

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att se över
måtten och undersöka hur releyanta de är utifrån kommunens sätt att

redovisa resultaten.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg har sammanställt kommunens ut-
fall jämfört med medel i riket beträffande ett antal nyckeltal inom skolan.
Generellt följer kommunen riksgenomsnittet.

Tre mått om bemötande och svar på frågor via mail eller telefon.
Utfall 81 Medel 78

Ett bättre utfall än tidigare. Genomgång på chefsmöte om hur svar ska ske
och även hur svar ska ske när man inte är den som kan frågan har börjat ge
resultat.

Mått 4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och åter-
vinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?
Utfall 28 timmar Medel 53 timmar

Ambitionen är att bibehålla nuvarande öppettider. Kommunen satsar på
simundervisning i skolan och det sker under dagtid.

Mått 5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamhet har
fått plats på önskat placeringsdatum ?
Utfall 44 % Medel 63 %

Lagen anger att barnen ska erbjudas plats inom fyra månader, detta för att
möjliggöra planering och en bra inskolning. Barnen erbjuds plats inom fyra
månader. De som påverkar utfallet är de föräldrar som anger snarast vid
ansökan. I mån av platstillgång erbjuds kortare väntetid men det påverkar
ändå resultatet på måttet. Det behövs planering för ett bra mottagande och
då föräldrar angett snarast blir det viss väntan. Det är undantagsvis som

Justerare
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man inte planerat eller vet om mer än fyra månader före när man ska exem-
pelvis börja arbeta. Det kan vara exempelvis nyinflyttade men även då vet
man det oftast en tid innan flytten sker.

Mått 6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt
barn inom förskoleverksamheten på önskat datum?
Utfall 12 dagar Medel 28 dagar
Det är ett bra resultat och visar ambitionen hos verksamheten att förkorta
väntetiden på barnomsorgsplats.

Mått 1 1A. Hur många barn per personal är det planerat i kommunens försko-
lor?

Utfall 5,3 Medel 5,3
Kommunen har tidigare haft under medel men ökningen av antalet barn per
avdelning och bibehållen personalstyrka påverkar resultatet.

Mått 16. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?
Utfall 139 560 kronor Medel 136 712 kronor

Kommunens satsning på förskolelokaler påverkar kostnaden. Kastanjen och
Bergmansgårdens förskola är relativt nybyggd. Det är en positiv satsning.

Mått 17. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella pro-
ven ?

Utfall 62,6 % Medel 77,9 %
Fler nyinflyttade elever med annat modersmål och kort vistelsetid ilandet
påverkar resultatet. Alla elever ska vara med i redovisningen även de som
inte genomfört proven. Kan finnas en felkälla i att kommuner rapporterat
olika resultat.

Mått 1 7B. vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella
proven?
Utfall 43 % Medel 71 %

Fler nyinflyttade elever med annat modersmål och kort vistelsetid ilandet
påverkar resultatet. Alla elever ska vara med i redovisningen även de som
inte genomfört proven. Kan finnas en felkälla i att kommuner rapporterar
olika resultat.
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Mått 18. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?
Utfall 79,8 % Medel 86,4 %
I en liten kommun som Töreboda med få elever innebär varje elev att syn-
bara svängningar blir fallet då behörighet inte nås. Behoven hos enskilda
elever varierar från ett år till ett annat och det ingångsvärde inflyttande ele-
ver - från annat land eller annan kommun - har, är inte alltid möjlig att för-
ändra så mycket och på så kort sikt att en behörighet uppnås. Detta i rela-
tion till varje elevs stora statistiska genomslagskraft innebär att en positiv
trend snabbt kan brytas.

Mått 19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8?
Utfall 70 % Medel 75 %

Måttet är ett sammanvägt resultat av sju områden, trygghet, lust att lära,
inflytande, kunskap om målen, stöd och hjälp, återkoppling och höga för-
väntningar. På måttet trygghet över medel på övriga på medel eller under
medel. Ett projekt tillsammans med kommundoktorand kring trygghet och
studiero för att nå en optimal lärmi5ö påverkar troligen resultatet på trygg-
het.

Mått 20. Kostnad per beffgspoäng?
Utfall 418 000 kronor Medel 382 000 kronor

Kommunens kostnad per betygspoäng är över snittet. Kostnaden påverkas
av många faktorer. Kostnaden för lokaler har ökat efter att Björkängsskolan
och Kilen fått nya moduler. Kommunen har kostnader för elever med behov
av särskilt stöd bland annat språkstöd. Kommunen är vidsträckt och har
höga skolskjutskostnader.

Mått 21. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen
(som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år)?
Utfall 77,9 % Medel 71,4 %
Detta är ett mycket viktigt mått då genomgången gymnasieutbildning är
den enskilt största faktorn för att få en egenförsörjning. Studie- och yrkes-
vägledaren har en central roll för att varje elev ska välja den utbildning som
är bäst lämpad för just den eleven. Det är viktigt att eleven får underlag för
att välja fortsatt utbildning och yrke.

Mått 22. Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram (kro-
nor per elev) ?
Utfall 127 730 kronor Medel 122 856 kronor

Beror på att de flesta av eleverna som inte fullföljer ett gymnasieprogram är
nyanlända och har behov av extra stöd. Extra stöd i form av studiehandled-
ning, kartläggning men även för att få kännedom om svenskt skolsystem
och även stöd för traumatiska upplevelser.
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Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 september 2017, § 74

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 september 2017 att ut-
skottet har tagit del av informationen och översänder den till kommunsty-
relsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Kommunchefen

Ekonomikontoret
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Information om statsbidrag till nyanlända elevers lärande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Vid utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 14 september 2017
anmäldes bland annat följande;

Skolverket har beviljat Töreboda kommun insatsbidrag för nyanlända ele-
vers lärande bidragsåret 2017/2018 med 171 000 kronor.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 september 2017, § 67

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 september 2017 att ut-
skottet har tagit del av informationen och översänder den till kommunsty-
relsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
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Uppsägning av avtal med Gullspångs kommun om boende för ?
ensamkommande flyktingbarn

Kommunstyrelsens beslut

1. Avtalet med Gullspångs kommun om köp av fem platser på Gullspångs
kommunala HVB-hem för ensamkommande barn sägs upp.

2. Avtalet upphör den 31 juli 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017 bland annat att teckna över-
enskommelse med Gullspångs kommun från och med den 1 juli 2017 om
köp av fem platser på Gullspångs kommunala HVB-hem för ensamkom-
mande barn enligt ett till beslutet bifogat avtal.

Avtalet har nio månaders uppsägningstid. Kommunstyrelsen hade gett soci-
altjänstens verksamheti uppdrag att se över kostnaderna för ensamkom-
mande barn, då Migrationsverket hade aviserat om minskade ersättningar
från och med den 1 juli 2017.

Sedan avtalet inleddes har behovet av platser för ensamkommande på HVB-
hem fortsatt att minska. Den första mars 2017 (när förra tjänsteskrivelsen
skrevs om att ingå avtaiet), hade Töreboda kommun 19 ungdomar som
bodde på HVB hem.

Totalt per den femte september 2017 finns i Töreboda kommuns regi, 15
ungdomar med uppehållstillstånd, varav två ungdomars föräldrar är på väg,
18 asylsökande ungdomar, varav sex avslutas under oktober. Tolv av
ungdomarna bor på HVB-hem. Av dessa tolv kommer fyra att avslutas, och
skickas till Migrationsverket under oktober 2017, eftersom de fyller 18 år.
Två av ungdomarna planeras för hemflytt till Törebodas eget stödboende.

Detta sammantaget innebär att Töreboda kommun inom en snar framtid,
inte kommer att ha behov av fem stående platser på HVB hem. De barn som
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inte bor på HVB-hem bor i familjehem eller i kommunens stödboende.
Töreboda kommun får inte några nya ensamkommande barn att placera.

Samarbetet med Gullspång har fungerat bra, och ett fortsatt samarbete är
önskvärt och kommer att eftersträvas. Dock visar de beräkningar som verk-
samheten gjort att Töreboda kommun inte kommer att ha behov av fem stå-
ende platser hos Gullspångs kommun, till en kostnad om 1350 kronor per
dygn.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2017, § 119
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 5 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 116

Expedieras till;
Gullspångs kommun
Socialchefen

Ekonomikontoret

Administrativ assistent K Roslund Berg
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Information om Lex Sarah-anmälan från äldreomsorgens demens-
boende

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En 87-årig man med Alzheimers- och Parkinsons-sjukdom, glöms bort sit-
tande på en portabel toalettstol intill handfatet i toalettutrymmet inne i sin
lägenhet. Han får hjälp med att sätta sig på toaletten för att sköta magen
klockan halv åtta på kvällen, och missförhållandet uppdagades då kvällsper-
sonal kom på att mannen glömts bort, och meddelar detta till nattpersona-
len. När nattpersonalen får meddelandet var klockan tio minuter i ett på
natten. Enligt utredarens bedömning har missförhållandet inte lett till några
konsekvenser för den enskilde.

Beslutsunderlag

Kvalitetsutvecklare Agneta Bakirs tjänsteskrivelse den 12 juni 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 119

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 september 2017 följande;
* Informationen noteras och läggs till handlingarna.

föformationen skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
Äldreomsorgschefen
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Uppsägning av avtal med Skara kommun, gällande kommun-
gemensam alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner den förkortade uppsägningstiden av avtalet
med Skara kommun om kommungemensam alkoholhandläggning i
Skaraborg (KAS) och uppdrar åt socialchef Sandra Sä5ö att underteckna
uppsägningen.

Sammanfattning av ärendet

Skara kommun har sagt upp befintligt avtal gällande kommungemensam
alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS). Sista datum för gemensamt samar-
bete inom KAS föreslås till den 31 december 2017.

Under åren 2016/2017 har mängden av ärenden ökat inom samarbetsavta-
let, samt att kraven på handläggning och lagstiftning är i förändring, vilket
innebär att nya former av samarbete måste utvecklas. I och med att ett nytt
avtal skrevs ijanuari 2017, påbörjades arbetet med förslag till ny organisa-
tion vad avser handläggning av alkoholärenden, tobak, läkemedel samt
folköl.

Beslutsunderlag
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse 5 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 124

Expedieras till;
Skara kommun

Socialchefen

Ekonomikontoret

Administrativ asststem K. Roslund Berg
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Uppdrag att ta fram en ny Handikapplan/Plan för lika möjligheter

Kommunstyrelsens beslut

1. Vård- och omsorgsförvaltningen, under ledning av verksamhetsche-
ferna Sandra Säljö och Ann-Sofie Eklund Karlson ges uppdraget att un-
der år 2018 ta fram en ny handikapplan.

2. Planen ska vara klar att presenteras för vård och ornsorgsutskottet i
januari 2019.

3. Kommunens ledningsgrupp avgör vilka som ska ingå i arbetsgruppen,
och den nya handikapplanen ska tas fram i samverkan med berörda
inom kommunen, samt med berörda organisationer utanför
kommunen.

4. Den nya planen ska ha fokus på tillgänglighet för alla och utgå ifrån
kommunens vision och värdegrund.

Sammanfattning av ärendet

I Töreboda finns en handikapplan från 1996/1997 som är både gammal och
inaktuell. Politikerna i Vård och omsorgsutskottet har för tjänstemännen
påtalat behovet av en ny modernare plan, som tar sin utgång i Töreboda
kommuns vision och värdegrund.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 5 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 126

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 september 2017 fö5ande;
* Vård- och omsorgsförvaltningen, under ledning av verksamhetsche-

ferna Sandra Säljö och Ann-Sofie Eklund Karlson ges uppdraget att un-
der år 2018 ta fram en ny handikapplan.
Planen ska vara klar att presenteras för vård och omsorgsutskottet i
januari 2019.

*
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*
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*

Verksamhetscheferna avgör vilka som skall ingå i arbetsgruppen, och
den nya handikapplanen ska tas fram i samverkan med berörda inom
kommunen, samt med berörda organisationer utanför kommunen.
Den nya planen ska ha fokus på tillgänglighet för alla och utgå ifrån
kommunen vision och värdegrund.
Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Samtliga nämnder
Socialchefen

Äldreomsorgschefen
Kommunchefen

Kommunsekreterare M. Asp

/l

x L/

g
Justerare

. i:Ni/
',vv/t!Il(,,

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Sida

464

Ks § 294

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 25 minuter (klockan 14.35-15.00).
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Omvårdnadsutbildning 2018-2019

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till Verksamhet Utbildning att i samarbete
med Vuxenutbildningen i Skövde kommun anordna omvårdnadsutbild-
ning för vuxna i Töreboda kommun omfattande 20 utbildningsplatser.

2. Omvårdnadsutbildningen anordnas från och med augusti 2018 till och
med december 2019.

3. Verksamheten får i uppdrag att ta fram lämplig lokal.

4. Frågan om kostnaden för omvårdnadsutbildningen, 1600 000 kronor,
tas upp i samband med förslaget till reviderad budget.

5. Kostnaden finansieras genom kommunens erhållna "Välfärdsmi5oner"
2018 och 2019.

Sammanfattning av ärendet

I kommunen och regionen finns i nuläget och framöver behov av att rekry-
tera omvårdnadsutbildad personal. För att möta detta behov behöver fler
personer genomgå omvårdnadsutbildning. Ett antal personer i kommunen
har behov av vuxenutbildning för att bli anställningsbara. Det innebär att de
kan erbjudas omvårdnadsutbildning eller någon annan vuxenutbildning för
att bli egenförsörjande.

Töreboda kommun köper omvårdnadsutbildning från och med augusti
2017 till och med december 2018 av Vuxenutbildningen i Skövde kommun.
Töreboda startade omvårdnadsutbildning i augusti 2017 med 20 platser.
Det finns önskemål från fler personer att få utbildningen och ett behov från
vårdverksamheten att anställa ytterligare personal då de har undersköter-
skeutbildning. Kostnaden för innevarande omvårdnadsutbildning är budge-
terad tilll600 000 kronor.

Omvårdnadsutbildningen leder till möjlighet att söka arbete som till exem-
pel undersköterska, stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare.
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Utbildningen ger kunskaper som motsvarar de grundläggande yrkeskraven
inom vård och omsorg. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår där möjlighet
ges att utveckla kunskaper och praktiska färdigheter. Studietiden startar
med en gemensam introduktion. Efter genomförd utbildning erhålls ett
Vård- och omsorgscollegediplom.

Kunskaper som krävs är grundskolekompetens i svenska. Normalt läses ut-
bildningen på cirka 60-65 veckor. För kommunen och den enskilde finns
fördelar om omvårdnadsutbildningen genomförs. Den enskilde slipper re-
sor och får mer tid för sina studier. För kommunen är det ekonomiskt för-
delaktigt, familjens eventuella barn får kortare vistelsetid på förskola/fri-
tidshem. Möjligheten till utbildning på hemmaplan underlättar framtida re-
krytering i kommunen.

Verksamheten tar fram förslag på lämplig lokal att genomföra utbildningen
i. Kostnaden för att upphandla omvårdnadsutbildningen (20-25 platser) av
Skövde kommun är beräknad tilll500 000 kronor. Därtill kommer en hy-
reskostnad på cirka 100 000 kronor. Sammanlagt kostnad är 1600 000 kro-
nor. Kostnaden finansieras med kommunens "Välfärdsmiljoner".

Ett flertal personer i kommunen behöver gå en vuxenutbildning för att inte
hamna i arbetslöshet. Det innebär en kostnad för vuxenutbildning obero-
ende av vilken utbildning som erbjuds.

Rektor Erland Gustavsson lämnar en redoge»relse i ärendet.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 september 2017, § 68

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 september 2017 föreslå
kommunstyrelsen besluta att;
* l samarbete med Vuxenutbildningen i Skövde kommun anordna

omvårdnadsutbildning för vuxna i Töreboda kommun omfattande
20 utbildningsplatser.
Omvårdnadsutbildningen anordnas från och med augusti 2018 till
och med december 2019.

Verksamheten får i uppdrag att ta fram lämplig lokal.

*
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Kostnaden för omvårdnadsutbildningen budgeteras tilll600 000
kronor.

Kostnaden finansieras genom kommunens erhållna
"Välfärdsmi5oner" 2018 och 2019.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Rektor E. Gustavsson

Ekonomikontoret

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

Ks § 296

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
Föräldrabalken (FB)

Kommunstyrelsens beslut

Bakgrund

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 234

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

Ks § 297

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
Föräldrabalken (FB)

Kommunstyrelsens beslut

Bakgrund

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 235

Expedieras till;
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Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och av-
brott för andra kvartalet 2017, som kommunstyrelsens vård- och omsorgs-
utskott 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 om-
sorg 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 andra kvartalet 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 128

Expedieras till;
Revisorerna

Kommunfullmäktige
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Ytterligare anhållan om option av mark i Töreboda kommun,
Kanalparken och ansökan om reservationsavtal

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att teckna re-
servationsavtal med Linnea Kanalparken Utveckling AB för det mark-
område som bolaget tidigare fått option på, avseende byggnation i
Kanalparken som gäller till och med den 8 april 2018.

2. Kommunstyrelsen avvaktar med att lämna svar på frågan om options-
avtal för ett nytt markområde i Kanalparken 18.

Sammanfattning av ärendet

Tomas Bångstad anhöll den 3 april 2017 för Linnea Projektförvaltning AB
om option på mark i Kanalparken att förvärva för byggnation. Kommunsty-
relsen beslutade den 24 maj 2017 att uppdra åt kommunledningskontoret
att teckna optionsavtal med Linnea Projektförvaltning AB för det markom-
råde som bolaget önskade få option på, avseende byggnation i Kanalparken
till och med den 30 november 2017. Kommunledningskontoret har upprät-
tat optionsavtal med Linnea Projektförvaltning AB. I avtalet anges bland an-
nat att när Töreboda kommun och nyttjaren är överens om lämplig utform-
ning av bebyggelsen arbetas handlingar fram för att ingå ett Reservations-
avtal mellan Töreboda kommun och nyttjaren.

Linnea Projektförvaltning AB anhåller i e-postmeddelande den 26 juni 2017
om option av ytterligare mark i Kanalparken att förvärva för byggnation.

Linnea Projektförvaltning AB skickar i e-postmeddelande den 11 juli 2017
skisser med förslag till byggnation i Kanalparken och ansöker om att få re-
servationsavtal enligt optionsavtalet. Linnea Projektförvaltning AB bildar
ett dotterbolag som blir byggherre och fastighetsägare för respektive pro-
jekt. Nu har dotterbolaget Linnea Kanalparken Utveckling AB bildats och
blir köpare och ägare till projektet.
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Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att uppdra åt kommun-
ledningskontoret att till nästa sammanträde lämna förslag till reservations-
avtal med Linnea Projektförvaltning AB för det markområde som bolaget
tidigare fått option på, avseende byggnation i Kanalparken. Företagets an-
hållan om optionsavtal för ytterligare ett markområde i Kanalparken tas
samtidigt upp till behandling.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 77
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 177
Optionsavtal daterat den 7 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 119
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 140

Expedieras till;
Linnea Kanalparken Utveckling AB
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Ks § 300 Dnr KS 2016/122

Ändring av detaljplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ändring av deta5plan för del
av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort, upprättat ijuni 2017 och re-
viderad i juli 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att anta upprättat förslag
till deta5plan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, Töreboda tätort, upprät-
tad ijuni 2015 och reviderad i februari 2016. Planens syfte är att möjliggöra
etablering av ett antal nya bostäder i småhus och iflerbostadshus med upp
till åtta våningar. En särskild utredning har tagits fram för hela kommunen
med avsikten att främja bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen. Detalj-
planen syftar bland annat till att genomföra de förslag som kommit fram i
utredningen.

Vid projekteringen har konstaterats att gatuanslutningen till områdets
nordöstra byggnadskvarter bör flyttas tjugo meter i sydvästlig riktning. I
gällande planbestämmelser stadgas att startbesked för uppförande av bo-
stadshus inte får bevi5as förrän bullerskydd utmed stambanan har upp-
förts. Trafikverkets långa handläggningstid för ärenden av detta slag be-
döms medföra avsevärd försening av uppförandet av nya bostäder, för vilka
betydande efterfrågan föreligger. Det föreslogs därför i samrådshandlingen
att bestämmelsen ifråga istället reglerar att slutbesked inte får ges förrän
bullerskyddet uppförts.

Länsstyrelsen konstaterade i sitt samrådsyttrande att föreslagen bestäm-
melse inte är förenlig med gällande lagstiftning och därför inte kan godtas.
Kommunen lät därför upprätta en utredning om riktvärdena för trafikbuller
i planområdets östra delar kunde hållas även om bullerskyddet inte uppför-
des.

/?]
ti

/,)
.()

Justerare

y,.t€
Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI

Sammanträdesdatum

2017-10-04

Sida

474

forts. Ks § 300

Utredningen togs fram av Akustikverkstan (rapport 17-218-Rl), och som
undersöker möjligheterna att uppfylla bullerkraven utomhus innan plane-
rad bullerskärm utmed stambanan uppförts. Som underlag för beräkning-
arna ligger de ändringar i trafikbullerförordningen 2015:216 som trädde i
kraft 2017-07-Ol.

Resultatet från beräkningarna visar att det är fullt möjligt att i planområ-
dets östra delar uppfylla riktvärdena. Detta kan ske med lokala skärmari
form av halvt inglasade balkonger/uteplatser eller genom gemensam ute-
plats i skärmat läge från stambanan.

Avtal har tecknats med Trafikverket avseende finansiering och planering av
bullerskyddet utmed Västra stambanan, vilket är en förutsättning för att
även planområdets västra delar ska kunna bebyggas. I övriga avseenden
gäller den underliggande detaljplanen.

Plan- och exploateringschefen skriver den 4 september 2017 att nya buller-
gränsvärden innebär att de östra delarna av bostadsområdet kan uppföras
utan bullerskydd från västra stambanan. Efter granskningsskedet har kom-
pletterande utredningar skett, vilket kommunicerats med Länsstyrelsen.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
ovanstående deta5plan.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 34
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 4 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 143

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 301 Dnr KS 2017/0286

Slutredovisning av kanalisationsstöd för fiber på landsbygden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projektet
Kanalisationsstöd (SFS 2008:81) för Mariestads och Törebodas kommuner
till den del redovisningen avser Töreboda kommun.

Sammanfattning av ärendet

Projektredovisningen omfattar Mariestads och Törebodas gemensamma
finansiering och beviljat statligt stöd. Den totala kommunala finansieringen
har uppgått till 9 062 969 kronor. 50 % av denna summa utbetalas som
statligt kanalisationsstöd från Västra Götalandsregionen det vill säga
4 531484 kronor.

För Törebodas räkning innebär det enligt redovisningen att den totala kom-
munala finansieringen har uppgått till 4 624 637 kronor enligt kostnader
för redovisade delsträckor inom kommunen. 50 % av den summan

2 312 318 kronor återbetalas till kommunen.

Mariestads kommun har stått som samordnare av projektet vilket gör dem
till mottagare av medlen från Västra Götalandsregionen och utbetalning för
vår del sker från Mariestads kommun.

Beslutsunderlag

Näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstams tjänsteskrivelse den 31
augusti 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 146
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Näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam föreslår
Utvecklingsutskottet besluta följande;
Förslaget är att uppdra till kommunstyrelsen att godkänna slutredovis-
ningen av projektet Kanalisationsstöd (SFS 2008:81) för Mariestad och
Töreboda kommuner som redovisas i handlingarna.

Expedieras till;
Projektledare A. Johansson, VänerEnergi AB
Näringslivs- och kommunutvecklaren
Ekonomikontoret
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Framställan från Samordningsförbundet Norra Skaraborg om
utökad budget 2018

Kommunstyrelsens beslut

1. Begäran från Samordningsförbundet Norra Skaraborg om bidrag med
224 500 kronor för år 2018 godkänns.

2. Beloppettasmedikommunledningskontoretsdetaljbudget2018.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Norra Skaraborg anhåller att Töreboda kommun
ökar bidraget till förbundet 2018 med 3 500 kronor till totalt 224 500 kro-
nor. 2015 tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av
medel till samordningsförbunden. Syftet var att få transparens i medelstill-
delningen och modellen ska ge samordningsförbunden möjlighet att få me-
delstilldelning efter samma parametrar. Modellen gäller från och med me-
delstilldelningen för 2016.

Modellen består av en grundtilldelning på 400 000 kronor, parametrarna
försörjningsmått (75 %) och invånarantal (25 %) och förbundets eget kapi-
tal. Utifrån Samordningsförbundet Norra Skaraborgs befolkningstal och
storleken på offentlig försörjning ger den nya modellen förbundet en möjlig
statlig ökning på 28 000 kronor år 2018. Tilldelningen förutsätter att kom-
muner och VGR (Västra Götalands Regionen) bidrar med motsvarande
summa tillsammans.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 151
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Jäv

På grund av jäv deltar inte Bengt Sjöberg (M) i handläggningen i detta
ärende.

Expedieras till;
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Kommunchefen

Ekonomikontoret

Ekonomiberedningen
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Ks § 303 Dnr KS 2017/0272

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner de av kommunstyrelsen lämnade för-
teckningarna över motioner och medborgarförslag som inte färdigbe-
retts, bilaga a.

2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har kom-
mit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där be-
redningen tagit längre tid än ett år, bilaga b.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29 och 30, ska kommunstyrel-
sen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som
inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordi-
narie sammanträden i april och oktober. Bestämmelsen i arbetsordningen
är en tillämpning av kommunallagens 5 kap 33 § "En motion eller ett med-
borgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning."

Det finns för närvarande två motioner och ett medborgarförslag som inte är
färdigberedda inom ett år. Kommunchefen redovisar i tjänsteskrivelse den
5 september 2017 vad som har kommit fram vid beredningen av de mo-
tioner och medborgarförslag där beredningen tagit längre tid än ett år.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets sammanställningar över inte färdigberedda
motioner och medborgarförslag den 1 augusti 2017

Å«
Justerare

f

(['i
/

/l)7'

L

Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Sida

480

forts. Ks § 303

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 152

Bilaga a och b Ks § 303/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ärendeförteckning (AnsvaÅg
lMarita Friborg

tPer-Ola Hedberg

lPer-Ola Hedberg

Marita Friborg

Anna-Karin Kjellberg

Marita Friborg
Marita Friborg

Dan Harryzon
Marita Friborg

Xc åa ;c % :;;,o.

Nummer Datum lAvsändarelMottagare i Beskrivning

zoi-iroziz -f 2Ci1 7-05-24 Mattias Faleke (V) och Therese
gri:ss.orr (V) . .

Motion om utökade/ändrade öppettider på biblioteken i Töreboda,
Moholm och Algarås

2017-00135 -PO)1 7-03-28 : -Matt!as -Faleke (V) och Therefö
' Eriksson (V)

IMotion-omattkommunenfi5-rvärvarfastig-tföten-meddenga'mla -Ibiografen Röda kvarn med mera
2017-01-27 fAnne-CharJotte Karlsson (S) -' Motion om att införa kostnadsfri kollektivtrafik för kommuninvånare

isom är +75 år

7
l' -- -'- - ---
2C)17-Ol-27 Anne-Charlotte Karlsson (S) Motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom

utbildningsverksamhe5en i

/2016-00321
-'-'-'  -l
2C)16-"12-22

l

....-.. - ..- . .--. ....- . ..-.-l

Mattias Fafeke och Thårese
Erikson (V)

-Motion o'm webbsfödning, radiosåndnmg samt streaming av - - ' -kommunfullrnäktiges sammanträden
r'-----'-----'
2016-00291 2016-11-28 .il Anne-Charlotte Karlsson (S) :

Motion om att infÖra en fritidsbank i Töreboda kommun

2016-00290 -l 2016-11-28 '-IAnne-Charlotte Karlsson (S)- l
. ... .. .... - .1

Motion om att stärka kommuninvånarnas mÖjligheter att breddadeltagandeti kulturlivet med mera
20 1 6-00269 i 2gi6ThOJ31 - ' - --l Daniel Nord (C) ' Motion om normalladdning av elfordon, Macken flyttar hem

2012-00186 ;io"iz'Ji-oJzg- ' i '

l

Karl-Johan Gustafson (C)
Mot!on o-m upprustnfögsp-la; fÖ-r fÖrskolor-och skolor - " - ' ;
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Nummer  Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig

'2017062-OO - 2017-05-11 Kerstin Carlsson
' Medborgarf6r-slag om fler ö'verg'ångsstäl-len på Ö'stra Torg-gatan-'  -  Dan Harryzon

zo"iz-oo"igg 120'l7-05111 - Bengt-Åke Johansson Medborgarförslag om soldattorpet Lusastugan , Marita Friborg

zo'iz-oooss  201 7-02-09 Marcus Elerg MedborgarfÖrslag om kommunal tvättanföggning för bilar i Töreboda l Per-Ola Hedberg

20'l 7-00046 2017-02-08 Bo Lennartsson Medborgarfe»rslag om ny utsmyckning i Kyrkdammen Dan Harryzon

2017-00015 2017-Ol-17 Stefan West Medborgarförslag om byte av kommunens advents/ Ijusdekorationer Per-Ola Hedberg

2017-00014 20'l7-Ol-17 StefanWest l Medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet Galaxen Per-Ola Hedberg i

2015-00075 . iOa 5l6';-1'i-- '----' BrittUhlin " -' -'='l Medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram och '
påminner om barnkonventionens betydelse

Per-Ola Hedberg ,
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Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

l

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade
förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte
färdigberetts, bilaga.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har
kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag
där beredningen tagit längre tid än ett år.

*

*

Bakgrund och sammanfattning av ärendet

Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag framgår av bilaga.

Motioner

Nr 2012-00186: motion om upprustningsplan för skolor OC/'I förskolor:
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet 2015-09-23.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83:
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen på grund av
ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har återkommit med ett
nytt svar på motionen. Utskottet behandlade motionen 2017-05-11, § 40, och
beslutade att informationen har mottagits och att den översänds till
kommunstyrelsen för kännedorn. Utskottet efterfrågar en prioriteringsordning
för de olika projekten.

(

Kommunchefen har lämnat en begäran till fastighetsavdelningen om ett
fullständigare svar på motionen, som innebär en redovisning av
underhå}?splanen fördelad på enskilda skolor och förskolor. Underhållsplanen
måste ligga inom budget. Planeringen är att ett konkretare svar ska lämnas till
Utbildnings- och kuiturutskottets sammanträde senast i november 2017.

Medborgarförslag
Rapport om utredningsläget för obesvarade medborgarförslag enligt bilaga är
följande:

Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter fram
och påminner om barnkonventionens bebydelse

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 36:
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Å e 4$( ' A t:, .: , ,,,yl'
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Svar på medborgarförslaget lämnades av Utbildningschefen och
kvalitetsutvecklaren i februari 2016 till både utbildnings- och kulturutskottet
och till utvecklingsutskottet.

(

Utbildnings- och Imlturutskottet beslutade 2016-03-09, § 33, att föreslå
kommunstyrelsen:

1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet
aktualiseras i kommunens verksamheter.

2. Följande punkter används inför alla beslut inom alla
verksamhetsområden i syfte att lyfta fram rättigheter enligt
barnkonventionen:

o Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa?
o Har unga fått säga sin mening?
o Vilket är vårt syfte?

I'
i

Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58:
1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret.
2. Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret ta kontakt

med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och
be dem komma till ett kommunfullmäktigesammanträde i vår eller till
hösten och informera om hur en kommun kan arbeta med barnrätts-

och ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.

Kommunledningskontoret tog inte någon kontakt med MUCF angående punkt
2 i utvecklingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat och jag anser
att aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i
kommunfullmäktiges svar.

/

När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så har
den inte slutförts. Nytt sedan i våras är regeringen föreslår att
barnkonventionen inkorporeras i svensk lag den 1 januari 2020.
Lagrådsremissen är klar. Svaret på medborgarförslaget har försenats.
Planeringen är att svarsförslag ska lämnas titl utvecklingsutskottet senasti
november 2017.

Töreboda 2017-09-05
(

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

Bilaga: Ärendefötteckning motioner och medborgarförslag

Beslutet ska skickas till:

Kommunchef, Barn- och utbildningschef, Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson,
Teknisk chef Michael Nordin
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Ansökan om bidrag, Aktiv fritid för alla

Kommunstyrelsens beslut

1. Föreningen "Aktiv fritid för alla" beviljas ett startbidrag med 4 000 kro-
nor.

2. Kommunens Mottagningsenhet får i uppdrag att ta fram ett förslag till
samarbetsavtal med föreningen "Aktiv fritid för alla".

3. När ett förslag till samarbetsavtal finns kan ansökan om verksamhetsbi-
drag behandlas av kommunstyrelsen.

4. Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd.

Sammanfattning av ärendet

Föreningen "Aktiv fritid för alla" ansöker om bidrag för planerade utgifter
2017. Föreriingen Aktiv fritid för alla är en relativt nystartad förening vars
ändamål är att verka för en aktiv och trivsam fritid för medlemmarna samt

att öka integrationen mellan olika grupper i samhället. Det kommer bland
annat att ske genom aktiviteter tillsammans med andra föreningar i
Töreboda. Föreningen har hittills haft fotboll och simning på sitt program,
men avser att utöka antal aktiviteter nu när de hyrt en lokal på
Kårtorpsgatan. I lokalen planerar föreningen att bedriva läxhjälp, sociala
aktiviteter för att underlätta medlemmarnas integration och att informera
om lagar, regler och normer. För att kunna genomföra planerade aktiviteter
ansöker föreningen om bidrag med sammanlagt 50 000 kronor första året.
Föreningen räknar med följande utgifter;
Hyra lokal 2020 kronor per månad samt elkostnad,
Gratis tillgång till gymnastiksalar under första året,
Tillgång till simhall för simundervisning av kvinnor och barn samt män,
Datorer och skrivare, gärna begagnat från kommunen,
Projektor, gärna en fungerande, begagnad från kommunen,
Internet, 5 000-6 000 kronor per månad,
Undervisningsmaterial (böcker, papper, pennor),
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Lokalinredning (stolar, bord skrivtavla med mera),
Bankkostnader för kort och swish, 1700 kronor per år.

En del av ansökan om bidrag behandlades av kommunstyrelsen den 6 sep-
tember 2017. Kommunstyrelsen beslutade fö5ande;
* Kommunstyrelsen beviljar föreningen Aktiv fritid för alla tillgång till

gymnastiksal en timme i veckan under tiden 2017-08-20 - 2018-06-20.
Verksamheten som bedrivs ska vara för alla inom den åldersgrupp som
verksamheten vänder sig till. Tiden bokas enligt ordinarie bokningsför-
farande.

Kommunstyrelsen bevi5ar föreningen Aktiv fritid för alla tillgång till
simhallen under två timmar vid tio tillfällen vid tider då simhallen finns
ledig. Tiden ska vara för alla inom den åldersgrupp som verksamheten
vänder sig till. Aktiviteten ska vända sig till både flickor och pojkar och
till kvinnor och män.

Övriga förfrågningar tas upp till behandling vid nästa sammanträde.

*

*

Kommunstyrelsens riktlinjer för verksamhetsbidrag till föreningar är föl-
jande:
* Stöd till verksamheter som kan anses knutna till någon verksamhet be-
handlas och beslutas i enlighet med delegationsordningen.
* För att få verksamhetsbidrag ska föreningen ha personliga medlemmar
bosatta i kommunen.

* Bidrag kan inte gå till föreningars egen ordinarie verksamhet.

Riktlinjerna betyder att verksamhetsbidrag inte kan lämnas till föreningen
för ändamålet "verka för en aktiv och trivsam fritid för sina medlemmar".
Riktlinjerna kan medge att bidrag lämnas för integrationsaktiviteter, som
riktar sig till andra personer och grupper än de egna medlemmarna. Dessa
aktiviteter bör vara sådana som den kommunala verksamheten annars hade
behövt göra själv.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti 2017, § 63
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 september 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2017, § 271
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 153

Expedieras till;
Föreningen Aktiv fritid för alla
Integrationschef, Mottagningsenheten
Kommunchef Ekonomikontoret

Barn- och ?itbildningschef Socialchef
Sekreteraren
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Ks § 305 Dnr KS 2017/0268

Uppsägning av uppdrag som personuppgiftsombud

Kommunstyrelsens beslut

1. Axel Danielsson entledigas som personuppgiftsombud från och med
2 018-Ol-Ol.

2. Per-Ola Hedberg utses som personuppgiftsombud för kommunstyrel-
sen från och med 2018-Ol-Ol.

3. Som biträden till personuppgiftsombudet utses Marita Asp för Vård-
och omsorg, Peter Andersson för Utbildning och kultur, samt Kristina
Roslund Berg för Kommunledningskontoret.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
(PUL) för sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutade den 4 sep-
tember 2001 att utse Axel Danielsson (extern konsult) till personupp-
giftsombud för kommunstyrelsen.

Axel Danielsson säger upp sig från sitt uppdrag som personuppgiftsombud i
e-postmeddelande den 6 augusti 2017. Han skriver att
Dataskyddsförordningens krav på dataskyddsombud är mycket mer omfat-
tande än personuppgiftslagens krav på personuppgiftsombudet och konsta-
terar att det inte är praktiskt möjligt för honom att åta sig uppdrag som
dataskyddsombud. Det är mot den bakgrunden han avsäger sig uppdraget.
Uppsägningen gäller förutom kommunstyrelsen även Törebodabostäder
AB, IT-nämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Även dessa
nämnder/bolag måste utse en ny person som personuppgiftsombud.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 4 september 2001, § 75
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 september 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 154

Expedieras till;
Datainspektionen
A. Danielsson

Kommunchefen

Kommunsekreterare M. Asp
Socialchefen

Äldreomsorgschefen
Biträdande äldreomsorgschefen
Administrativ assistent K. Roslund Berg
Kommunsekreterare P. Andersson

Barn- och utbildningschefen
Personalsekreterare J. Wikström
Assistent K. Larsson

Kanslist K. Granath

Ekonomikontoret

IT-tekniker }. Hvass
Säkerhetssamordnare P. Ahlström
Sekreteraren
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Ansökan om bidrag till renovering av Ekeskogs bygdegård

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen meddelar Ekeskogs Byalag att Töreboda kommun är
positiv till att bidra med en tredjedel av renoveringskostnaden för
Ekeskogs bygdegård under förutsättning att Byalaget får bidrag till re-
noveringen från Boverket.

2. Ärendet tas upp till behandling i samband med förslaget till reviderad
budget 2018.

Sammanfattning av ärendet

Ekeskogs Byalag, ägare till Ekeskogs bygdegård, planerar att tilläggsisolera
väggar och tak, byta ut de gamla fönstren till energiglasfönster och byta en
dålig ytterdörr vid sceningången för att minska uppvärmningskostnaderna.
För att klara renoveringen ekonomiskt tänker Byalaget söka bidrag från
Boverket, men det förutsätter att kommunen är med och betalar en tredje-
del av kostnaden.

Ekeskogs Byalag frågar därför Töreboda kommun om kommunen är positiv
till att bidra med en tredjedel till renoveringskostnaden. Byalaget har inte
gjort någon exakt kalkyl än men om de får ett positivt besked gör de en or-
dentlig kostnadsberäkning. Preliminärt rör sig den totala kostnaden om
cirka 100 000 - 150 000 kronor. Kommunens andel skulle då bli cirka

30 000 - 50 000 kronor. En ansökan till Boverket måste vara inskickad sen-

ast den sista november för att behandlas år 2018.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens sammanställning över utbetalningar till Ekeskogs
bygdegårdsförening
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 156

Expedieras till;
Ekeskogs Byalag
Ekonomiberedningen

Ekonomikontoret
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Ks § 307 Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skaraborg

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs samman-
träde den 8 september 2016.
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Ks § 308 Dnr KS 2014/0188

Start för drift av hemtjänstverksamhet enligt Lagen om valfrihets-
system (LOV), som ska utföras av Ugglans hemhjälp AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Avtal tecknas med Ugglans hemhjälp AB, enligt äldreomsorgschef
Ann-Sofie Eklund Karlssons och biträdande äldreomsorgschef Ulrika
Berglunds upprättade avtal.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden och kommunchefen att
skriva under avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 att fastställa upprät-
tat förslag till förfrågningsunderlag, avseende valfrihetssystem inom hem-
tjänst, samt att valfrihetssystem införs den 1 november 2011.
Avtal ska godkännas av kommunstyrelsen innan verksamheten kan starta.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2015 att ansökan från
Extramamman & Ugglans hemhjälp AB om att få utföra hemtjänst enligt
LOV i Töreboda kommun beviljas.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 14 september 2015 att skjuta
upp verksamhetens start till den 1 februari 2016, på grund av att delar i åt-
gärds- och tidsplanen var försenade.

På grund av andra olika omständigheter har starten flyttats fram ytterligare.
Äldreomsorgscheferna har tillsammans med LOV-samordnare Kristina
Folkesson åtgärdat de delar i åtgärds- och tidsplanen, som säkerställer att
kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Förfrågningsunderlaget samt bilagor har reviderats under 2017. Inför star-
ten av drift och tecknande av avtal, har samtal förts med Anna Danielsbacka,
som är verksamhetschef för Ugglans hemhjälp AB. Driften planeras starta
den 1 november 2017.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2011, § 116
Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, § 144
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 14 september 2015, § 287
Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds
tjänsteskrivelse den 11 september 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 120
Avtal om utförande av hemtjänst enligt Lag om valfrihet, LOV med
Extramamman & Ugglans Hemhjälp AB

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 september 2017 att uppdra
till äldreomsorgscheferna att färdigstäl?a ett avtalsförslag inför kommunsty-
relsens behandling av ärendet.

Vård-och omsorgsutskottet beslutade vidare föreslå kommunstyrelsen be-
sluta fö5ande;
1. Avtal tecknas med Ugglans hemhjälp AB, enligt äldreomsorgschef

Ann-Sofie Eklund Karlsson och biträdande äldreomsorgschef Ulrika
Berglunds upprättade avtalsmall.
Äldreomsorgschefen ges uppdraget att skriva under avtalet.2.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M): Bifall till Vård- och omsorgsutskottets förslag.

Expedieras till
Ugglans hemhjälp AB
Äldreomsorgscheferna
LOV-samordnaren

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Ks § 309 Dnr KS 2017/0025

Risk/kontrollområde Granskningsplan 2017, vård- och omsorgs-
planeringar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommun-
organisationen för verksamhet, ekonomi, samt tillämpningen av lagar och
föreskrifter. I begreppet internkontroll ingår också bevakning av att fast-
ställda riktlinjer följs. Kommunstyrelsen ska senast i februari månad varje
år anta en särskild granskningsplan. Granskningsplaner ska tas fram utifrån
verksamhetsområden och kommunövergripande verksamhet. Planen som
upprättas ska innehålla följande delar: Risk/kontrollområde, kontrollmo-
ment, ansvarig person, kontrollmetod och frekvens, rapportering till och
när samt riskbedömning för varje område.

Vård- och omsorgsutskottets risk/kontrollområden:
Utredningstider barn- och ungdom IFO, varje månad (11 gånger per år)
Uppföljning av försörjningsstöd IFO, 4 gånger per år; kommunstyrelsen
2 gånger per år
Budgetuppföljning av personlig assistans LSS, varannan månad
Beläggning och kö äldreomsorgen, varje månad (11 gånger per år), kom-
munstyrelsen 3 gånger per år
Vård- och omsorgsplanering äldreomsorgen, 4 gånger per år; kommun-
styrelsen 2 gånger per år

Beslutsunderlag

Sammanställning av äldreomsorgens vård- och omsorgsplaneringar första
halvåret 2017

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 121
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 september 2017 följande;
Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.

*

*

Expedieras till;
Äldreomsorgscheferna
Kommunsekreterare M. Asp

Å
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Granskningsplan 2017 för vård och omsorg, beläggning och kö till
särskilt boende, trygghetsboende och seniorboende

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommun-
organisationen för verksamhet, ekonomi, samt tillämpningen av lagar och
föreskrifter. I begreppet internkontroll ingår också bevakning av att fast-
ställda riktlinjer följs. Kommunstyrelsen ska senast i februari månad varje
år anta en särskild granskningsplan. Granskningsplaner ska tas fram utifrån
verksamhetsområden och kommunövergripande verksamhet. Planen som
upprättas ska innehålla följande delar: Risk/kontrollområde, kontrollmo-
ment, ansvarig person, kontrollmetod och frekvens, rapportering till och
när samt riskbedömning för varje område.

Vård- och omsorgsutskottets risk/kontrollområden:
Utredningstider barn- och ungdom IFO, varje månad (11 gånger per år)
Uppföljning av försörjningsstöd IFO, 4 gånger per år; kommunstyrelsen
2 gånger per år
Budgetuppfö5ning av personlig assistans LSS, varannan månad
Beläggning och kö äldreomsorgen, varje månad (11 gånger per år), kom-
munstyrelsen 3 gånger per år
Vård- och omsorgsplanering äldreomsorgen, 4 gånger per år; kommun-
styrelsen 2 gånger per år

Beslutsunderlag

Beläggning och kö till särskilt boende, trygghetsboende samt seniorboende,
till och med augusti månad 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 september 2017, § 122
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 september 2017 fö5ande;
Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.

*

*

Expedieras till;
Äldreomsorgscheferna
Kommunsekreterare M. Asp
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Information från Folkhälsorådet

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar från Folkhälsorådets samman-
träde den 20 september 2016.
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Information från kommtinchefen

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar bland annat om förändringari befolkningssta-
tistiken.
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Ks§313 Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna;

Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 18 september 2017 inklu-
sive individärenden samma dag,
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 14 september 2017 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 13 september 2017

Ö delegationslista nummer

individ- och fami5eomsorgen 7/17

delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande
vård- och omsorgsutskottets ordförande
Mikael Faleke

vård- och omsorgsutskottets ledamot
Pernilla Johansson
socialchef Sandra Sä5ö
kommunchef Per-Ola Hedberg
barn- och utbildningschef Marita Friborg
plan- och exploateringschef Dan Harryzon
trafikhandläggare Marie Djupfeldt

22/17

34-42/17
1-2/17

10-11/17
10/17
64-66/17
7-9/17
87-103/17

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut
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Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:

Dnr KS 2017/0283
Länsstyrelsens beslut den 27 september 2017 om tillstånd till kameraöver-
vakning för tillsyn av kalkdoserare på fastigheten Pjungserud 27, Älgarås,

Dnr KS 2017/0243
Mi5ö- och byggnadsnämndens remissyttrande den 8 september 2017 över
förlängning av koncession för 220 kV överföringsledning mellan Hallsberg
och Moholm - bedömning av om åtgärden medför betydande miljöpåverkan,

Dnr KS 2017/0063
Tekniska nämndens protokoll den 12 september 2017, § 171 om uppfölj-
ning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2017 i samband med pro-
gnos 3,

Dnr KS 2016/0136
Tekniska nämndens protokoll den 12 september 2017, § 172 om uppfölj-
ning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 3 och delårs-
rapport,

Dnr KS 2012/0114
Tekniska nämndens protokoll den 12 september 2017, § 176 om tennisba-
nor vid Centralskolan i Töreboda,

Dnr KS 2015/0026
Tekniska nämndens protokoll den 12 september 2017, § 177 om samman-
trädesdatum 2018 för tekniska nämnden och arbetsutskottet,
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Fyllnadsval av ersättare i Vård- och omsorgsutskottet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Lars-Åke Bergman (S) till ersättare i Vård- och
omsorgsutskottet för resterande del av mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Linda Ludvigsson (S) anhåller i skrivelse den 22 augusti 2017 om entledig-
ande från samtliga politiska uppdrag. Linda Ludvigsson (S) är bland annat
ersättare av Vård- och omsorgsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 att bevilja avsägelsen

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 104

Förslag till beslut på sammanträdet

Kenneth Carlsson (S) : Kommunstyrelsen utser Lars-Åke Bergman (S) till er-
sättare i Vård- och omsorgsutskottet.

Expedieras till;
Linda Ludvigsson (S)
Lars-Åke Bergman-(S)
Vård- och omsorgsutskottet
Lönekontoret

Administrativ ass. K. Roslund Berg
Kommunsekreterarna
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Nära Vård Norra Skarab Vt!l
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Sammanfattning av ärendet

Pernilla Johansson (C) informerar om vad som pågår i projekten Nära
Vård Norra Skaraborg.
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