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Sammanträdcs<latum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

§ 105 Dnr 2018-000021 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att ärendet 
Redovisning av uppdrag, läggs till dagens föredragningslista. 

J usterandes s ignatur 
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Sammantriidcs<latum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

§ 106 Dnr 2018-000106 

Svar på medborgarforslag gällande trafiksituationen 
vid Strandskolan 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här har anförts, att 
anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats av Johan Nilsson med förslag till hur 
trafiksituationen vid Strandskolan kan förbättras. Förslaget är indelat i tre delar. 
I del 1 föreslås att blomlådor/betongsuggor placeras ut på Västra vägen. I del 2 
föreslås att belysningen förbättras på Västra vägen. I del 3 föreslås att 
korsningen Västra vägen /Såggatan byggs om och att ytor för korttidsparkering 
och av- och pålastningszoner skapas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden har ett 
uppdrag att projektera och bygga en ny F-6 skola på Strandskolans fastighet. I 
denna planering och projektering ingår att se över trafiksituationen vid 
Strandskolan och tillskapa ytor för korttidsparkering, av- och påstigningsplatser, 
bussar samt övriga transporter till- och från skolan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 28, 2018-08-28 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2018-08-16 

Johan Nilsson, Medborgarförslag, 2018-01-04 
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Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

§ 107 Dnr 2018-000139 

Svar på motion gällande översyn av den politiska 
organisationen 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som här anförts, att 
bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att man ska tillsätta en parlamentarisk beredning som får i 
uppdrag att se över den politiska organisationen i Karlsborgs kommun. 

Att beredningen ska bestå av en ledamot och en ersättare från varje parti, 
representerat i kommunfullmäktige. 

Att beredningen särskilt ska studera och ta ställning till en politisk styrmodell 
bestående av en kommunstyrelse med verksamhetsansvar och utskott i enlighet 
med den modell som Hjo kommun har. 

Att beredningen även får i uppdrag att tillsammans med förvaltningsledningen 
se över förvaltningens organisation med hänsyn till ovanstående. 

Att beredningen ska lämna sitt förslag till beslut eller förslag till hur frågan kan 
hanteras vidare till kommunfullmäktige senast 2019-05-31. 

I Karlsborgs kommun väljer kommunfullmäktige en val- och arvodesberedning. 
Beredningen är parlamentarisk och består av en ledamot samt en ersättare från 
varje parti som finns representerat i fullmäktige. 

Inför varje ny mandatperiod får beredningen i uppdrag att lämna förslag 
avseende politisk organisation samt föreslå regler för ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda. 

De yrkanden som motionären har i de två första att-satserna är därmed redan 
tillgodosedda. 

Uppdragen i de tre övriga att-satserna föreslås lämnas till den val- och 
arvodesberedning som kommer att väljas inför den nya mandatperioden. Tiden 
för redovisning av uppdraget föreslås dock förlängas till 2019-12-31. 

Förslag på sammanträdet 

Torbjörn Colling (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 92, 2018-08-28 

Justerandes signatur 

~I(, I µ_v 
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Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Motionsutlåtande 

Torbjörn Colling, Motion, 2018-03-23 
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§ 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Dnr 2018-000195 

Ny gemensam avfallstaxa for Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ny gemensam 

avfallstaxa att träda i kraft 2019-01-01. 
2. Kommunfullmäktiges beslut enligt punk 1gäller under förutsättning att 

samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet med utformat 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
E fter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut 
om avfallstaxor flyttats från kommunalförbund till medlemskommuners 
fullmäktige- församlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter 
för finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS behövs därför 
likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. 

Under Avfallshantering Östra Skaraborg tio första verksamhetsår skapades, 
genom samordningsvinster , ett ekonomiskt överskott som uppgick till ca 60 
mnkr. Direktionen beslutade att an- vända överskottet till att finansiera 
utbyggnaden av matavfallssortering. Ar 2011 började den utökade insamlingen 
av matavfall vilket innebar ökade kostnader och från 2013 övergick de tidigare 
överskotten till att bli underskott. Underskotten har ökat sedan dess och 
beräknas fortsätta tills sortering av matavfall är helt utbyggt för att därefter 
stabiliseras. 

Avgifterna för sop- och latrinhämtning har inte höjts sedan matavfallsstarten 
för sju år sedan. Endast miljöstyrande avgifter för att främja sortering av 
matavfall har tillkommit. För medlemskommuner som tillkommit efter 2011 
har i flera fall avgiftssänkningar genomförts. Höjningen av avgifterna i förslaget 
till avfallstaxa kommer genomföras stegvis med start 2019 till dess ekonomisk 
balans uppnås. Förslaget till ny gemensam avfallstaxa i1mebär ökade intäkter 
med ca 8 mnkr . 

Enligt statistik från branchorganisationen Avfall Sverige kostar det vanligaste 
abonnemanget (grund-, hämtning- och behandlingsavgift) för villahushåll i 
Sverige 2 084 kr och i AÖS kostar det vanligaste abonnemanget 1 747 kr i det 
nya förslaget till gemensam avfallstaxa. 

Den 31 januari 2018 genomförde AÖS ett ägarsamråd där bland annat frågan 
om avfallstaxan diskuterades. Ägarkommunerna beslutade att taxan skulle 
förankras tillsammans med kommuncheferna. 
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Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

Den 6 mars träffades representanter för sex av medlemskommunerna för en 
presentation av taxeförslaget. De frågor som diskuterades var bland annat 
kommunikation av avfallstaxan, balansering av kostnader och intäkter till följd 
av sortering av matavfall, samordning för att uppnå likställda avgifter inom 
förbundet och konsekvenser för olika kundgrupper. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-28, Beslut § 93, 2018-08-28 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-08-22 

Avfallshantering Östra Skaraborg, Avfallstaxa 

Sida 
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Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

§ 109 Dnr 2018-000225 

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen för Miljösamverkan Östra 
Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för offentlig 

kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen för Miljösamverkan 
östra Skaraborg. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från den 2019-01-
01 och ersätter tidigare taxa inom livsmedels- och foderlagstiftningens 
område som upphör att gälla den 2018-12-31. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att besluten i punkt 1 och 2 gäller under 
förutsättning att övriga medlemskommuner antar den nya taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
De taxor som nu gäller för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningen beslutades av kommunfullmäktige 2015-09-28. 

Miljönämnden Östra Skaraborg beslutade 2018-05-30 att föreslå direktionen att 
föreslå medlemskommunerna att anta en reviderad taxa för offentlig kontroll 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen (MN § 40). 

Miljösamverkan Östra Skaraborg direktion beslutade i enlighet med 
miljönämndens förslag vid sitt sammanträde 2018-06-08. 

Huvudsyftet med en ny livsmedels- och fodertaxa är att anpassa 
indexuppräkningen "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV) till Sveriges 
Kommuner och Landstings förslag, samt att anpassa grundfaktorn till de 
faktiska kostnaderna. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-28, Beslut § 94, 2018-08-28 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Llndroth, Tjänsteskrivelse, 2018-08-22 

Miljösamverkan Östra Skaraborg, Taxa 
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Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Dnr 2018-000226 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område för Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1 - 4 för 
Miljösamverkan östra Skaraborg. 

2. Taxan ska gälla från 2019-01 -01 och ersätter tidigare taxa inom 
miljöbalkens område som upphör att gälla den 2018-12-31. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att besluten i punkt 1 och 2 gäller under 
förutsättning att övriga medlemskommuner antar den nya taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
De taxor som nu gäller för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
beslutades av kommunfullmäktige 2015-09-28. 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade 2018-05-30 att föreslå direktionen att 
föreslå medlemskommunerna att anta en reviderad taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område (MN § 41). 

MÖS direktion beslutade i enlighet med miljönämndens förslag vid sitt 
sammanträde 2018-06-08. 

Huvudsyftet med en ny miljöbalkstaxa är att anpassa taxan till relativt nya 
(2017-02-02) ändringar i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). MÖS 
passar också på att uppdatera taxan efter sina erfarenheter och ett förslag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har publicerat ett förslag till ny 
taxa för miljöfarliga verksamheter 2017-05-19. 

D e flesta verksamheter kommer att få samma avgift som tidigare. Några 
verksamheter kommer att få en sänkning och några kommer att få en höjning. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 95, 2018-08-28 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-08-22 

Miljönämnden Ö stra Skaraborg, Beslutsunderlag, 2018-06-08 
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Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

§ 111 Dnr 2018-000227 

Taxa rör tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan Östra 
Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för tillsyn enligt 

lagen om sprängämnesprekursorer för Miljösamverkan östra Skaraborg. 
2. Kommunfullmäktige beslutar taxan ska gälla från 2019-01-01 och 

ersätter tidigare taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer som 
upphör att gälla 2018-12-31. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att besluten i punkt 1 och 2 gäller under 
förutsättning att övriga medlemskommuner antar den nya taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
De taxor som nu gäller för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
beslutades av kommunfullmäktige 2015-11-30. 

Miljönämnden Östra Skaraborg beslutade 2018-05-30 att föreslå direktionen att 
föreslå medlemskommunema att anta en reviderad taxa för tillsyn enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer (MN § 42). 

Miljönämnden Östra Skaraborg direktion beslutade i enlighet med 
miljönämndens förslag vid sitt sammanträde 2018-06-08. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-08-22 

Miljönämnden Östra Skaraborg, Beslutsunderlag, 2018-06-08 
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Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

§ 112 Dnr 2018-000228 

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
(solarier) för Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för tillsyn inom 

strålskyddslagens område för Miljösamverkan östra Skaraborg. 
2. Kommunfullmäktige beslutar taxan ska gälla från 2019-01-01 och 

ersätter tidigare taxa inom strålskyddslagens område som upphör att 
gälla2018-12-31. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att besluten i punkt 1 och 2 gäller under 
förutsättning att övriga medlemskommuner antar den nya taxan .. 

Sammanfattning av ärendet 
De taxor som nu gäller för tillsyn enligt strålskyddslagens område beslutades av 
kommunfullmäktige 2014-02-27. 

Miljönämnden Östra Skaraborg beslutade 2018-05-30 att föreslå direktionen att 
föreslå medlemskommunerna att anta reviderad taxa inom strålskyddslagens 
område. 

Miljönämnden Östra Skaraborg direktion beslutade i enlighet med 
miljönämndens förslag vid sitt sammanträde 2018-06-08. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 97, 2018-08-28 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Tjänsteskrivelse, 2018-08-22 

Miljönämnden Östra Skaraborg, Beslutsunderlag, 2018-06-08 

Jus1eran~ a1ur 
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Sammantriidcsdatum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

§ 113 Dnr 2018-000268 

Riktlinje for beredning av motioner och 
medborgarforslag 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till riktlinjer för beredning av 
motioner och medborgarförslag att gälla från och med 2018-11-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har funnits, och finns, en del frågetecken kring hur motioner och 
medborgarförslag skall hanteras och beredas. Det finns även behov av att 
likrikta beredningen. 

Ett förslag till riktlinjer för beredning av motioner och medborgarförslag har nu 
arbetats fram 

Riktlinjen förklarar hur beredning av motioner och medborgarförslag ska gå till 
samt hur förslag till beslut ska formuleras. Riktlinjen kompletterar 
kommunfullmäktiges arbetsordning samt kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen, genom att förtydliga arbetet med att bereda motioner och 
medborgarförslag. 

Förslag på sammanträdet 

Torbjörn Colling (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 98, 2018-08-28 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Beslutsunderlag, 2018-08-22 
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2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

§ 114 Dnr 2018-000267 

Förslag till tidplan för sammanträdesdagar år 2019 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar för år 2019 enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 
år 2019 enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) har upprättat ett förslag till 
sammanträdesdagar för år 2019 avseende kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. I förslaget har, så 
långt som möjligt, hänsyn tagits till regionfullmäktiges sammanträden samt 
SKL:s styrelse- och beredningsdagar. 

Kommunstyrelsen Datum Tid Notering Krockar med 

Tisdag 5/2 09:00 111.fiir KF 25/2 

Tisdag 12/3 09:00 Infor KF 25/ 3 

Tisdag 16/4 09:00 Avstäm11i11g 

Tisdag 14/ 5 09:00 Infiir KF 27 I 5 

Tisdag 11/6 09:00 Infor KF 24 I 6 Regio11/11/lmäktige 

Tisdag 10/ 9 09:00 Info"rKF 23/ 9 

Tisdag 15/10 09:00 In.for KF 28/ 10 

Tisdag 12/ 11 09:00 In.for KF 25 I 11 

Tisdag 17/12 09:00 Avstäm11i11g 

Kommunfullmäktige Datum Tid 

Måndag 25/ 2 18:30 
Måndag 25/3 18:30 
Måndag 27/5 18:30 
Måndag 24/6 18:30 

Måndag 23/ 9 18:30 
Måndag 28/10 18:30 
Måndag 25/ 11 18:30 
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Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen arbetsutskott, Beslut § 99, 2018-08-28 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Beslutsunderlag, 2018-08-22 

Justerande~ tur 
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Sammanträdcsdatum 

2018-09-11 

Kommunstyrelsen 

§ 115 Dnr 2017-000310 

Redovisning av uppdrag med anledning av 
budgetuppföljning april 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av genomfört uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av kommunens prognostiserade årsresultat beslutade 
kommunstyrelsen vid sammanträde 2018-06-12, § 97, att ge kommunchefens 
ledningsgrupp i uppdrag att analysera den ekonomiska situationen och 
återkomma till kommunstyrelsen 2018-09-11 och då redovisa genomförda och 
planerade insatser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, Beslut 2018-0612 § 97 
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Kommunstyrelsen 

§ 116 Dnr 2017-000310 

Delårsrapport 2018 och budgetuppföljning juni 2018 
för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till delårsrapport år 2018 samt 
att godkänna budgetuppföljning juni 2018 för kommunstyrelsens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till delårsrapport, 
styrkort och budgetuppföljning juni gällande kommunstyrelsens verksamheter. 
Text och styrkort är utformat i enligt med gällande direktiv. 

Kommunstyrelsens prognos baserad på utfall i juni månad pekar på ett 
årsresultat som är 1 971 tkr bättre än budgeterat. Noteras kan att prognosen i 
princip är lika med det som återstår av förfogandeanslagen, själva verksamheten 
följer budget. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 100, 2018-08-28 

Ekonomichef Anders Johansson och kommunchef Kjell-Åke Berglund, 
Delårsrapport 

I """" '"''''"'' 
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Kommunstyrelsen 

§ 117 Dnr 2017-000310 

Delårsrapport 2018 för kommunkoncernen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsrapport för år 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens prognos för helåret visar på ett resultat om minus 1,53 mnkr, (-0,4 
% av skatteintäkter och generella statsbidrag). Detta innebär att om det 
prognostiserade utfallet inte förbättras kommer Karlsborgs kommun inte att 
klara kommunallagens balanskrav. 

Främsta anledning till det beräknade underskottet är socialnämndens 
prognostiserade underskott på - 10,7 mnkr. Ökade kostnader för placeringar, 
försörjningsstöd, korttidsvistelser, verksamhetsresor samt lägre intäkter från 
Migrationskostnader är de främsta orsakerna. Största delen är inte av 
engångskaraktär och risk finns att det kommer att påverka kommunen ekonomi 
lång tid framöver. 

Finansförvaltningens prognos innehåller också lägre generella statsbidrag på 
grund av lägre befolkningstal än budgeterat, men också högre finansiella 
intäkter och lägre finansiella kostnader jämfört med budget. 

Nämndernas ekonomi kommenteras förutom detta dokument mer ingående i 
nämndernas budgetuppföljning för juni som redovisas i mål- och 
uppföljningssystemet Stratsys. 

För de kommunala bolagen visar årsprognosen på ett resultat om 7,4 mnkr före 
eventuell skatt, vilket är i nivå med budget (7,2 mnkr). Det är endast 
moderbolaget som beräknar negativt resultat (-56 tkr), AB Karlsborgsbostäder 
(låg vakansgrad) och Karlsborgs Energi Försäljning AB (positiv elhandel) 
prognostiserar resultat över budet, medan Karlsborgs Värme AB prognostiserar 
resultat under budget (kostnader renovering värmepannan). Övriga bolag har 
prognoser i paritet med budget. 

Totalt för kommunkoncernen (kommunen och de kommunala bolagen) är 
årsprognosen 5,9 mnkr, vilket är 9,0 mnkr lägre än budgeterat 14,9 mnkr. 

Kommunstyrelsen beslutade juni 2018 att uppdra åt kommunchefens 
ledningsgrupp att analysera den ekonomiska situationen och redovisa 
genomförda och planerade insatser 2018-09-11. 
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Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2018-09-03 

Ekonomienheten, Budgetuppföljning 
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Kommunstyrelsen 

§ 118 Dnr 2018-000270 

Översyn av reglementen för FHR, KPR, RFF och BRÅ 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till direktiv för 

översyn av reglementen för FHR, KPR, RFF och BRA. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunchef Kjell-Åke Berglund får i 

uppdrag att genomföra utredning enligt fastställda direktiv. 

Sammanfattning av ärendet 
I Karlsborgs kommun finns totalt fyra stycken rådgivande organ. De 
rådgivande organen har olika struktur både vad avser sammansättning samt 
styrdokument. 

D et finns behov av att en göra en översyn de olika dokument som reglerar 
samrådsorganens arbete. Bland annat behöver det regleras tydligare vad 
respektive parter kan förvänta sig för resultat av arbetet. 

Förslag till direktiv för översynen finns framtagna och beredningen föreslår att 
kommunstyrelsen fastställer dessa. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 101, 2018-08-28 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth, Beslutsunderlag, 2018-08-22 

Rådens reglementen 
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Kommunstyrelsen 

§ 119 

Information 
Ekonomichef Anders Johansson informerar om: 

• Delårsrapport 2018 

• Kommunforskning i Väst, Finansiell analys. 

Personalkonsult Sara Hedberg informerar om Heltidsresan. 

Anders Lundgren (C) informerar om: 

• Vätternvårdsförbundet 

• Leader Vättern 

• Resipeidentkontroll norra Vättern 

Kommunchef Kjell-Åke Berglund informerar om: 

• Personalfrågor 

• Undertecknat avtal om arkiv med Hjo och Tibro 

• Upphandling Strandskolan 

• Parkenområdet 

• Hotell Wettern 

• Restaurang Örnen 

• Banområdet 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) informerar om 

• Flygplatsen 

• Projektet i Forsvik. 

• Val- och arvodesberedningen 
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Delegations beslut 
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Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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§ 121 

Meddelanden 
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2018-09-11 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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