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Plats och tid Gjutaren, Töreboda, onsdag 3 oktober 2018, kl. 13.00–14.37, 15.00–17.05, 
17.12–17.53 och 17.58–18.10 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande 
Anne-Marie Lundin (M) 
Mikael Faleke (M) 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) 
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande 
Gunilla Fransson (L) 
Lars-Åke Bergman (S), andre vice ordförande 
Anne-Charlotte Karlsson (S) 
Bo Andersson (S) för Johan Cord (S) 
Berit Bergman (S) 
Ingmar Andhill (S) för den vakanta platsen efter Kenneth Carlsson (S) 
Therése Göransson (V) 
Sven Olsson (C) för Peter Sporrong (SD) 

 

Övriga närvarande Mariana Frankén, kommunsekreterare 
se fortsättningssida 
 

Justerare Mikael Faleke (M) med Marlene Näslin (M) som ersättare 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 329-368 
 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………... 
  Mariana Frankén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg 
 
 Justerare ……………………………………………………………………………………… 
 Mikael Faleke 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2018-10-03 
 
Datum då   Datum då 
anslaget sätts upp   anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  

protokollet Kommunledningskontoret 
 
Underskrift ………………………………………………… 
 Evelina Hermansson 
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fortsättning 1:a sidan 
 
fortsättning Övriga närvarande: 
 
Per-Ola Hedberg, kommunchef 
Anders Bernhall, ekonomichef, § 329-332 
Annika Bengtzing, förbundschef, § 343 
Leif Carlsson, rektor, § 349 
Marita Friborg, barn- och utbildningschef, § 349-350 
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Ks § 329 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mikael Faleke 
(M), med Marlene Näslin (M) som ersättare. 
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Ks § 330  
 

Dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med den ändringen att 
ärende nummer 40 ”Protokoll från gemensamma nämnder, kommunal- 
och samordningsförbund” utgår. 
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Ks § 331  Dnr KS 2018/0201 
 

Delårsrapport med delårsbokslut och budget- och verksamhets-
uppföljning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för Töreboda kommun per 
2018-08-31 till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna för 

granskning. 
 
2. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar under-

skott att redovisa vilka åtgärder de planerar att vidta för att komma i 
ekonomisk balans till budget 2019. 

 
3. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar överskott 

att fortsätta hålla den nivån så att överskottet bibehålls. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inledning 
Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2018 och visar resul-
tat 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 för-
väntade ekonomiska utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig prog-
nosen på senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) som publicerades i augusti månad. 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett 
budgeterat resultatmål till 8,8 miljoner kronor vilket motsvarar 1,6 % av 
budgeterade skatter och bidrag (resultatet år 2017 uppgick till 12,7 miljo-
ner kronor eller 2,3 % av skatter och bidrag). 
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Resultat 
Utfallet i delårsbokslutet visar ett resultat uppgående till +21,8 miljoner 
kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 5,7 % (resultat exklusive vind-
kraftspremie uppgår till 9,4 miljoner kronor). Detta kan jämföras med fö-
regående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till + 24,2 miljoner 
kronor. Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 28,7 mil-
joner kronor (17,7 miljoner kronor). 
 
Prognos 
Prognosen för 2018 visar på ett förväntat resultat uppgående till 10,4 mil-
joner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på +1,5 miljoner kro-
nor. Notabelt är att verksamheterna redovisar en stor prognostiserad bud-
getavvikelse uppgående till -11,9 miljoner kronor. Att resultatet trots detta 
inte avviker mer gentemot beslutad budget beror på en jämförelsestör-
ande intäkt i form av vindkraftspremie uppgående till 12,4 miljoner kro-
nor. Exklusive denna intäkt prognostiseras ett resultat på -2 miljoner kro-
nor. 
 
Skatter och bidrag 
SKLs prognos över skatter och bidrag visar på en försämring avseende för-
väntat utfall år 2018 på -1,5 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen beror 
främst på förväntat utfall avseende fastighetsskatt. Uppgift om definitivt 
utfall saknas dock fortfarande. 
 
Välfärdsmedel 
I december 2016 beslutade riksdagen om fördelning av extra medel till 
välfärden, så kallade välfärdsmedel. Pengarna till kommunsektorn förde-
las initialt dels på samma sätt som via det kommunala utjämningssyste-
met, det vill säga i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där 
hänsyn tas till antal mottagna asylsökande och nyanlända under tidigare 
år. Statsbidraget kommer dock på sikt att fasas ut helt och hållet, avseende 
faktiska insatser, och därefter att i sin helhet fördelas utifrån invånarantal 
från och med år 2021. För Töreboda kommun innebär detta att 17,5 miljo-
ner kronor kommer att betalas ut innevarande år. Från och med år 2021 
är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekono-
miska utjämningen, vilket innebär att statsbidraget då kommer att uppgå 
till cirka 6 miljoner kronor, det vill säga en reduktion motsvarande cirka 
11,5 miljoner kronor jämfört med innevarande år. 
 
Verksamheterna 
Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt prognostiserat utfall 
på -11,9 miljoner kronor. De största negativa budgetavvikelserna finns 
inom Vård- och omsorgsverksamheten, främst avseende äldreomsorg och 
Individ och familjeomsorg med ett prognostiserat resultat uppgående till  
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-13,6 miljoner kronor. De verksamheter som uppvisar förväntade under-
skott ska redovisa vilka åtgärder som planeras att vidtas för att uppnå en 
budget i balans. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen. 
 
Vindkraftspremie 
Energimyndigheten betalar årligen ut en vindkraftspremie till de kommu-
ner där det har färdigställts vindkraftverk. Kommunerna får ta del av 
dessa medel, även om det är en annan aktör än kommunen som har upp-
fört vindkraftverken. Då åtta vindkraftverk uppförts i Töreboda kommun 
under 2017 har Energimyndigheten i mars månad 2018 betalat ut en vind-
kraftspremie av engångskaraktär till Töreboda kommun uppgående till 
12,4 miljoner kronor. Denna extraordinära intäkt kommer att i sin helhet 
redovisas i räkenskaperna innevarande år och därmed ha en positiv inver-
kan på resultatet. 
 
Stöd till landsbygdskommuner 
Regeringen har under våren fattat beslut om införande av ett nytt socio-
ekonomiskt stöd som ska stärka 30 kommuner. Töreboda är en av dessa 
kommuner. För 2018 är sammanlagt 75 miljoner kronor budgeterat för 
detta stöd. Stödet omfattar perioden 2018 - 2027 och beräknas öka till 150 
miljoner kronor 2019 och till 300 miljoner kronor årligen år 2020 - 2027. 
Indikativt belopp som Töreboda kommun kan ansöka om innevarande år 
uppgår till 2,2 miljoner kronor enligt Tillväxtverket. 
 
Statsbidrag till förstärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 
Regeringen har under våren fattat beslut om införande av statsbidrag till 
förstärkt likvärdighet och kunskapsutveckling avseende förskoleklass och 
grundskola. Det bidrag som Töreboda kommun kan söka uppgår i år till 
1,6 miljoner kronor. Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna 
kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning 
och elevhälsan i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregå-
ende år. 
 
Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 28 augusti 2018, § 89 
IT-nämndens protokoll den 30 augusti 2018, § 20 
Nämnden för ekonomiadministrations protokoll den 30 augusti 2018, § 63 
Tekniska nämndens protokoll den 11 september 2018, § 154 och 157 
Ekonomikontoret, Delårsrapport 2018-Töreboda kommun, Kommunsty-
relsen 2018-10-03 med bilagorna, Delårsrapport 2018 och Uppföljning av 
kommunstyrelsens åtagande den 2 oktober 2018 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Samtliga verksamhetsansvariga 
Ekonomikontoret 
Sekreteraren 
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Ks § 332 Dnr KS 2016/0029 
 

Uppföljning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 bland annat att godkänna 
tillvägagångssätten för uppföljning och kontroll av statsbidragsersättning-
arna inom flyktingmottagandet. Uppföljning av statsbidrag inom flykting-
mottagandet redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning. 
 
Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 221 
Ekonomikontoret, Schablonersättningar från Migrationsverket utveckling 
över 3 år, belopp angivna i kronor den 6 september 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomichefen 
Kommunchefen 
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Ks § 333 Dnr KS 2018/0314 
 

Transport av avlidna 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Vård- och omsorgsutskottet 
för komplettering av taxan med belopp grundat på vad tjänsten kostar och 
förslag till indexuppräkning samt information om hur självkostnaden för 
tjänsten räknats ut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har upprättat en redogörelse för 
hur lagstiftningen ska tolkas. Där kommunen har ett hälso- och sjukvårds-
ansvar i kommunens särskilda boende och i hemsjukvården, ansvarar 
kommunen för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus fram 
till dess att stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kom-
munens ansvar upphör då detta har skett. 
 
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja 
att själva ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall 
uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan döds-
boet och transportören. Det vanligaste är att närstående beställer och be-
talar för transporten på egen hand, och därmed upphör kommunens an-
svar för transporten. 
 
Om kommunen ordnar med transporten av den avlidne så har kommunen 
rätt att ta ut avgiften för transporten från dödsboet. Avgiften ska faststäl-
las av Kommunfullmäktige, och får inte överskrida kommunens självkost-
nader. Avgiften ingår inte i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg, så 
dödsboet ska debiteras den faktiska transportkostnaden.  
 
För att förtydliga ansvaret för transport av avliden bör det ske ett klargör-
ande för vad som gäller. 
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Beslutsunderlag 
 
Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Annika Janssons tjänsteskrivelse den 23 augusti 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 103 
 
Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige besluta följande; 
 Inrätta en avgift för transport av avlidna. 
 Avgiften debiteras dödsboet i de fall kommunen ansvarat för transpor-

ten. 
 Avgiftens storlek ska vara densamma som den faktiska kostnaden för 

transporten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Vård- och 
omsorgsutskottet för komplettering av taxan med belopp grundat på vad 
tjänsten kostar och förslag till indexuppräkning samt information om hur 
självkostnaden för tjänsten räknats ut. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Vård- och omsorgsutskottet 
Sekreteraren 
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Ks § 334 Dnr KS 2018/0326 
 

Utredningsuppdrag att starta bostad med särskild service för 
barn och ungdomar enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ger socialchef Sandra Säljö i uppdrag att utreda möjlig-
heterna att i Töreboda kommun starta ett boende med särskild service för 
barn och ungdomar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS). 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialchef Sandra Säljö önskar att få ett utredningsuppdrag med att under-
söka möjligheterna att starta upp ett boende för barn med särskild service 
enligt LSS i Töreboda kommun. 
 
Andelen barn och unga som får diagnoser som gör att de hamnar inom LSS 
personkrets ökar i Töreboda kommun. I Töreboda kommun syns i takt 
med detta en ökning av ansökningar till boende med särskild service för 
barn, och det förutspås att det kommer att fortsätta öka i framtiden.  
Dessutom signalerar individ- och familjeomsorgens barnavdelning att 
flera av de barn som de utreder får/har diagnoser inom LSS, och att de 
skulle kunna ha behov av bostad med särskild service enligt LSS. 
 
Då Töreboda kommun idag inte har egna boenden för barn enligt LSS, be-
höver denna insats köpas av externa aktörer. Kostnaden är hög, kvalitén 
varierar och dessutom ligger de flesta av dessa boende långt bort. Detta 
medför svårigheter för föräldrar att besöka sina barn, flytt för barnet från 
kommunen samt byte av skola för dessa barn och ungdomar.  
 
Kostnaden för boendet är i genomsnitt 1 700 000 kronor per placering och 
år (vid en dygnskostnad om 4 500 kronor). Kostnaden kan dock variera 
beroende på barnets funktionsnedsättning och behov av stöd. Till detta 
tillkommer även kostnader för barnets skolgång. 
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Att driva runt ett sådant boende i Töreboda kommun med fem platser 
prognostiseras kosta ungefär 5 000 000 kronor per år. 
 
Socialchefen skulle mot bakgrund av ovanstående vilja starta ett boende 
för barn enligt LSS med fem platser i Töreboda kommun. Detta under för-
utsättning att lämplig lokal hittas som uppfyller alla kriterierna för denna 
boendeform. Socialchefen är övertygad om att Töreboda kommun på detta 
sätt skulle kunna erbjuda vård av god kvalité på hemmaplan till en mycket 
lägre kostnad. 
 
Töreboda kommun har idag två barn som har denna insats beviljad, och 
som redan nu skulle kunna flytta in på detta boende. De platser som kom-
munen inte själva belägger skulle kunna säljas i första hand till kommuner 
i Skaraborg och i andra hand till andra kommuner i Sverige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 3 september 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 107 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 10 september 2018 följande; 
Kommunstyrelsen beslutar att ge socialchef Sandra Säljö i uppdrag att ut-
reda möjligheterna att i Töreboda kommun starta ett boende med särskild 
service för barn och ungdomar enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Vård- och omsorgsutskottets förslag. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
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Ks § 335 Dnr KS 2018/0150 
 

Rapportering av inte verkställda beslut inom Vård och Omsorg 
under kvartal 2, 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och av-
brott för andra kvartalet 2018, som kommunstyrelsens Vård- och 
omsorgsutskott lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handling-
arna. 
 
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 måna-
der från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individ-
nivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till reviso-
rerna. 
 
Det finns fyra ej verkställda beslut under kvartal 2: 
Ett beslut om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL) från den 17 de-
cember 2017. 
Tre beslut om boende för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), ett från den 1 augusti 2017 samt två från den 20 
december 2017, två av dessa verkställs i månadsskiftet mellan augusti och 
september 2018, och i det tredje fallet har den beviljade tackat nej till bo-
ende och kommer att flytta från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 110 
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 10 september 2018 följande; 
 Redovisningen noteras och läggs till handlingarna. 
 Redovisningen skickas till Kommunfullmäktige. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Ks § 336 Dnr Ks 2018/0199 
 

Biblioteksplan för Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar biblioteksplanen för Töreboda kommun att 
gälla från och med den 1 november 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Lagen säger att biblioteken i det all-
männa biblioteksväsendet, folk-, skol- och forskningsbibliotek, ska verka 
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning. 
 
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Syftet med biblioteks-
planen är att ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Planen fokuse-
rar på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma 
att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2006 att anta biblioteksplan 
enligt Bibliotekslagen § 7 i enlighet med kultur- och fritidsnämndens för-
slag. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 30 maj 2018 föreslå kom-
munstyrelsen besluta att anta biblioteksplan 2018 för Töreboda kommun 
att gälla från och med 1 juli 2018. Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 
2018 att återremittera ärendet till Utbildnings- och kulturutskottet för att 
kompletteras med Läsdelegationens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 maj 2006, § 38 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 maj 2018 
Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek 2018-2020 
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Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 89 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2018, § 256 
Biblioteksplan den 31 augusti 2018 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 september 2018, § 113 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 337 Dnr Ks 2018/0278 
 

Timplan för grundsärskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av timplan för grundsärskolan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Regeringen har beslutat om en stadieindelad timplan för grundsärskolan. 
Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad har föränd-
ringar skett i det centrala innehållet i kursplanerna för såväl ämnen som 
ämnesområden. Det centrala innehållet har delats upp för låg-, mellan- och 
högstadiet. Elever som går i grundsärskolan har rätt till ett minsta antal 
garanterade undervisningstimmar. I timplanen finns beskrivet hur fördel-
ningen mellan ämnen och ämnesområden. 
 
Skillnaden mot nuvarande timplan är att den garanterade undervisningsti-
den fastställs per stadie. Kommunen beslutar fördelningen inom stadiet. 
 
Den nya timplanen gäller från och med 1 juli för årskurserna 1-6. För de 
elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen ska den tidigare tim-
planen gälla hela högstadietiden ut. 
 
Skolverket genomför under hösten 2018 konferenser och kommer att 
komma med implementeringsråd. 
 
Beslutsunderlag  
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 4 september 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 september 2018, § 114 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Barn- och utbildningschefen 
Berörda rektorer 
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Ks § 338  Dnr KS 2012/0186 
 

Besvarande av motion om upprustningsplan för förskolor och 
skolor 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med att tekniska nämndens 
fastighetsavdelning fått i uppdrag att ta fram en underhållsplan för skolor 
och förskolor i Töreboda kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Karl-Johan Gustafson (C) har lämnat in en motion om upprustningsplan 
för förskolor och skolor, bilaga. I motionen föreslås att en upprustnings-
plan för alla förskolor och skolor presenteras för kommunfullmäktige. 
 
Fastighetsavdelningen har av Töreboda kommun fått uppdraget att ta 
fram en underhållsplan för skolor och förskolor i Töreboda kommun. Pla-
nen ska resultera i en redovisning av det aktuella behovet av fastighetsun-
derhåll för respektive byggnad. En framtagen underhållsplan för respek-
tive byggnad kommer att lämna information kring en byggnads status 
samt vilket underhåll som krävs i framtiden för att kunna bibehålla skicket 
på byggnaden. 
 
Tekniska nämnden tilldelas 500 000 kronor för att ta fram underhållspla-
ner. Skol- och förskolefastigheter som Tekniska nämnden bedömer har 
störst behov av underhållsplaner ska prioriteras. Underhållsplanerna för 
berörda fastigheter ska vara klara i tid för att kunna beredas i 2020 års 
budgetprocess. Förslag om finansieringen av tilldelade medel hänskjuts till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 oktober 2012, § 106 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 20 februari 2013, § 28 
Verksamhet Tekniks svar till Utbildnings-och kulturutskottet den 23 sep-
tember 2015 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 oktober 2015, § 83 
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Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 maj 2017, § 40 
Tekniska nämndens protokoll den 22 maj 2018, § 119 
Barn-och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 september 2018, § 118 
    Bilaga Ks § 338/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 339 Dnr KS 2018/0274 
 

Översiktsplan Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen med Arkitekterna 

Krook och Tjäder AB enligt upprättad uppdragsbekräftelse. Omfatt-
ningen uppgår till 1700 timmar mot en budget på 1,5 miljoner kronor. 

 
2. Budget för arbetet med översiktsplan 2018 – 2020 fastställs till totalt 

2,5 miljoner kronor. 
 
3. Finansiering sker genom omdisponering av 2018 års budget med 0,5 

miljoner kronor från budget för E20 till projektet Översiktsplan 2018 
– 2020. Resterande 2,0 miljoner kronor omdisponeras från budget för 
mark och exploatering. 

 
Anne-Charlotte Karlsson (S) deltog inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 1 § ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 3 kap. 2 § stadgar att 
översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. 
 
Nuvarande översiktsplan för Töreboda kommun är inte längre aktuell 
(1991). En ny översiktsplan måste tas fram. Arbetet med en ny har av olika 
anledningar försenats. 
 
Arkitekterna Krook och Tjäder AB har tagit fram en uppdragsbekräftelse 
som beskriver uppdraget att ta fram en ny översiktsplan för Töreboda 
kommun. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade 2018-09-12, § 167, att föreslå kommunsty-
relsen att godkänna budgetförslaget från Arkitekterna Krook och Tjäder 
AB om 1700 timmar. 
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forts. Ks § 339 
 
Total kostnad beräknas till 2,5 miljoner kronor för perioden 2018 – 2020. 
Budget och finansiering av arbetet med den nya översiktsplanen föreslås 
enligt följande: 
 

 

  
 
Beslutsunderlag 
 
Arkitekterna Krook och Tjäders budgetuppskattning den 25 juni 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 140 
E-post budget för översiktsplan den 21 augusti 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 167 
Uppdragsbekräftelse från Arkitekterna Krook och Tjäder AB den 19 sep-
tember 2018 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 12 september 2018 föreslå kommun-
styrelsen besluta att godkänna budgetförslaget från Arkitekterna Krook 
och Tjäder AB om 1 700 timmar. 
 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta följande; 
• Överenskommelsen med Arkitekterna Krook och Tjäder AB enligt upp-

rättad uppdragsbekräftelse godkänns. Omfattningen uppgår till 1700 
timmar mot en budget på 1,5 miljoner kronor. 

• Budget för arbetet med översiktsplan 2018 – 2020 fastställs till totalt 
2,5 miljoner kronor. 

• Finansiering sker genom omdisponering av 2018 års budget med 0,5 
miljoner kronor från budget för E20 till projektet Översiktsplan 2018 – 
2020. Resterande 2,0 miljoner kronor omdisponeras från budget för 
mark och exploatering. 

Budget för Översiktsplan Töreboda kommun (tkr)

Åtgärd 2018 2019 2020 Summa

Underlag och planering tom aug 100 100

Krook och Tjäder 700 800 1500

Miljökonsekvensbeskrivning 200 200

Övrigt 100 100 500 700
Totalt 900 1100 500 2500

Finansiering av Översiktsplan Töreboda kommun (tkr)

Ordinarie budget 2018 2019 2020 Summa

Mark- och skogsförsäljning 300 300 300 900

Planverksamhet 500 400 200 1100

Omdisponering E20 till projekt ÖP 500 500
Totalt 1300 700 500 2500
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S): Ärendet bordläggs. 
 
Anne-Marie Lundin (M): Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
bordläggas enligt Anne-Charlotte Karlsson (S) yrkande och finner att kom-
munstyrelsen avgör ärendet idag. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Plan- och exploateringschefen 
Ekonomikontoret 
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Ks § 340 Dnr KS 2017/0393 
 

Avstämning och uppföljning av avtalet med Kanalslussen angå-
ende rehabilitering, utredning och arbetsträning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger avstämning och uppföljningen av avtalet med 
Kanalslussen angående rehabilitering, utredning och arbetsträning till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2018, § 4 att avtalet med 
kooperativet Kanalslussen ska förlängas enligt följande punkter: 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal med 

kooperativet Kanalslussen 
 Ersättning till Kanalslussen, i enlighet med avtalet, betalas av 

Mottagningsenheten, Individ- och familjeomsorgen och LSS-verksam-
heten inom respektive enhets budgetram 

 Om ersättning för vakanta platser måste betalas så delas den kostna-
den av de tre deltagande kommunala enheterna 

 Avstämning och uppföljning av avtalet ska rapporteras till kommun-
styrelsen i juni och oktober 2018 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen att underteckna avtalet 

 
Avtalet mellan Töreboda kommun och kooperativet Kanalslussen började 
gälla från den 1 januari 2018. Avtalet kommer att revideras årligen. 
 
Uppföljning 
Integrationschef Mirnes Voloder ansvarar för att samarbetet med 
Kanalslussen följs enligt avtal. Regelbundna uppföljningsmöten sker varje 
månad där Kanalslussen och kommunens representant tar upp deltagare 
för en uppföljning och dialog. Under uppföljningsmöte deltar handledare 
på Kanalslussen Mirnes Voloder samt vice ordförande Per-Anders 
Carlsson. Vid behov deltar även deltagare och Arbetsförmedlingen på upp-
följningsmöten. 
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Kooperativet Kanalslussen och Arbetsmarknads- och utbildningscenter 
AMU har inlett dialog om samverkan i framtiden. Detta kommer att bygga 
på ömsesidigt samarbete som kommer i första hand utgå från individens 
behov av stöd och rehabilitering 
 
Kanalslussen har uppfyllt de krav som ställs utifrån avtalets utformning. 
De har också ytterligare stärkt sin kompetens bland personalen, för att 
möta framtidens krav genom handledarutbildning och stärkt fokus på in-
tegration, konflikthantering samt bemötande. Kanalslussen har utvecklat 
sin verksamhet i den riktning som gynnar företaget, deltagare och som 
matchar kommunens behov av insatser för målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Integrationschefens tjänsteskrivelse den 4 september 2018 
Avtal mellan Töreboda kommun och kooperativet Kanalslussen 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2018, § 4 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2018, § 258 
Integrationschef/projektledare Mirnes Voloders skrivelse Uppföljning av 
avtalet mellan Töreboda kommun och Kooperativet Kanalslussen den 4 
september 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 170 
Integrationschef/projektledare Mirnes Voloder, Ekonomisk redovisning 
gällande avtal mellan Kooperativet Kanalslussen och Töreboda kommun 
2017-2018 den 24 september 2018 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 12 september 2018 att uppdra till 
kommunledningskontoret att komplettera ärendet med den ekonomiska 
uppföljningen av avtalet med Kanalslussen angående rehabilitering, utred-
ning och arbetsträning till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Integrationschef M Voloder 
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Ks § 341 Dnr KS 2016/0006 
 

Uppföljning av projektet Studier och sysselsättning för nyanlända 
i Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger uppföljningen av projektet Studier och syssel-
sättning för nyanlända till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 följande; 
 Kommunstyrelsen godkänner projektet ”Studier och sysselsättning för 

nyanlända i Töreboda kommun” för tiden 2016– 2018. 
 Kommunstyrelsen avsätter 5,5 miljoner kronor år 2016 och 6,1 miljo-

ner kronor år 2017, totalt 11,6 miljoner kronor. Finansieringen sker ge-
nom omfördelning från tillfälligt stöd med anledning av flyktingsitua-
tionen. 

 Kommunstyrelsen omfördelar projektmedel till ansvar 15022 (social-
chefen) och verksamhet 60010 (flyktingverksamhet). 

 Kommunstyrelsen delegerar till socialchefen att omfördela projektme-
del till berörd verksamhet. Omfördelningen grundas på kostnad per del-
tagare i studier eller praktik. 

 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 171 
Integrationschef/projektledare Mirnes Voloder, Delrapport projekt NYA-
anställningar och studier 2016. Vad hände sen? den 21 september 2018 
Integrationschef/projektledare Mirnes Voloder, Delrapport projekt NYA-
anställningar och studier 2017. Vad hände sen? den 21 september 2018 
Integrationschef/projektledare Mirnes Voloder, Ekonomisk redovisning 
gällande NYA-projektet 2016 t.o.m. september 2018, den 27 september 
2018 
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Utvecklingsutskottet beslutade den 12 september 2018 att uppdra till 
kommunledningskontoret att komplettera ärendet med den ekonomiska 
uppföljningen av projektet Studier och sysselsättning för nyanlända i 
Töreboda kommun till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunchefen 
Integrationschef M Voloder 
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Ks § 342 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 23 minuter (klockan 14.37–15.00). 
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Ks § 343 Dnr KS 2018/0357 
 

Information om Samordningsförbundet Norra Skaraborgs 
verksamhet 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förbundschef Annica Bengtzing informerar om Samordningsförbundet 
Norra Skaraborgs verksamhet. 
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Ks § 344 Dnr KS 2018/0192 
 

Samarbetsavtal med Mariestads kommun avseende 
Överförmyndarverksamheten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal med 
Mariestads kommun avseende Överförmyndarverksamheten 2019-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2014 att anta förslag till 
samarbetsavtal mellan Mariestads och Töreboda kommuner avseende ge-
mensam överförmyndarverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade den 20 december 
2017 att säga upp samarbetsavtalet för omförhandling med syfte att göra 
redaktionella förändringar så som bland annat uppdatering av text, datum 
med mera. 
 
Kommunstyrelsen i Mariestad beslutade den 15 januari 2018 att även fort-
sättningsvis bedriva överförmyndarverksamhet i samarbete med 
Töreboda kommun i enlighet med aktuellt samarbetsavtal. 
 
En utvärdering av samarbetet och översyn av överförmyndarverksam-
heten i Mariestads kommun avseende samverkan har genomförts. Försla-
get har upprättats i samverkan med Mariestads kommun. Avtalet föreslås 
gälla från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
 
I förslaget till samarbetsavtal har mindre uppdateringar gjorts redaktion-
ellt samt några ändringar föreslagits för att stämma överens med gällande 
förhållanden och tidsramar. Förändringar finns i följande paragrafer: 
 § 2 första stycket avseende personalnivå 
 § 4 tillägg med de tre sista punkterna angående den gemensamma or-

ganisationens arbetsuppgifter, 
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 § 4 Töreboda kommuns ansvar för rekrytering gäller tillräckligt med 

personal i det nya avtalet. I nuvarande anges antalet till fem som ska 
finnas tillgängliga. 

 
Törebodas andel av den gemensamma verksamheten uppskattas 2018 till 
33 % och kostnaden för Töreboda kommun är 534 000 kronor år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samarbetsavtal 2015-2018 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 86 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 6 september 2018 
Förslag till nytt samarbetsavtal med Mariestads kommun avseende 
Överförmyndarverksamheten 2019-2022 
Mariestads kommuns kommunstyrelses arbetsutskotts protokoll den 20 
december 2017, § 466 
Mariestads kommuns kommunstyrelses protokoll den 15 januari 2018, 
§ 18 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 172 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 345 Dnr KS 2018/0324 
 

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 - Deltagande 
i Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen deltar i åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett håll-

bart Västra Götaland. 
 
2. Töreboda kommun deltar i följande åtaganden: 

•KL2 Minska utsläppen av bensapyren och partiklar från småskalig 
vedeldning 

• KL4 Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll 
• SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder 
• SO8 Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 
• SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare 
•BK3 Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt vårdlokaler 

och andra boenden 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdspro-
gram för de 16 nationella miljömålen. Syftet med åtgärdsprogrammet är 
att stimulera och intensifiera det lokala och regionala miljöarbetet under 
åren 2017-2020. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen. 
 
Åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra fokusområden: 
 Minskad klimatpåverkan och ren luft 
 Hållbar användning av vattenmiljöer 
 Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 
 God boendemiljö och hållbar konsumtion 
 
Respektive fokusområde innehåller sedan ett antal specificerade åtgärder. 
Ett åtagande i åtgärdsprogrammet innebär att kommunen själv styr arbe-
tet i de olika områdena och rapporterar resultat årligen för sammanställ-
ning på regional nivå. 
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Programmet kan användas som en vägledning för kommunens egna insat-
ser inom berörda områden de kommande åren. Ett deltagande i åtgärds-
programmet ger en bra grund inför det kommande arbetet med en ny 
energi- och klimatplan. 
 
Uppdraget att utreda ett deltagande för Töreboda kommun i åtgärdspro-
grammet har organiserats av miljöstrateg Hanna Jansson och miljöutred-
are Håkan Magnusson. En tjänstemannagrupp med representanter från 
relevanta enheter inom kommunen har gått igenom vilka åtaganden som 
är aktuella för kommunen och som ryms i verksamheternas befintliga 
uppdrag. Förslaget från tjänstemannagruppen finns redovisat i Samman-
ställning av åtaganden i åtgärdsprogram för Töreboda kommun. 
 
Tjänstemannagruppens förslag till åtaganden har sedan bearbetats till-
sammans med kommunchef och två av förslagen ingår inte i förslaget till 
kommunstyrelsen. De två förslag som inte ingår i förslag till beslut är föl-
jande: 
• KL5 Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften. Kom-

munen arbetar med frågan men på grund av att kommunen bara delvis 
kan påverka frågan så har den inte tagits med i beslutsförslaget. 

• BK4 Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering. Finns 
inte med i beslutsförslaget till kommunstyrelsen på grund av att över-
siktsplanen inte beräknas vara klar förrän 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 3 september 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 173 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen 
Kommunchefen 
Miljöstrategen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
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Ks § 346 Dnr KS 2018/0325 
 

Kommunstyrelsens ärendeprocess 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till Ärendeprocess att gälla från 
och med den 1 november 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Syftet med ärendeprocessen är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra 
ärendehanteringen och beredningsprocessen så att samtliga förtroende-
valda får kvalitativa och likvärdiga underlag i rätt tid. Syftet med 
Ärendeprocessen är också att tydliggöra ansvaret för de olika aktörerna i 
ärendehanteringen och pedagogiskt beskriva de steg som ett ärende går 
igenom från det att det kommer in tills det arkiveras. 
 
Kommunkansliet har ansvaret för ärendehanteringen. I det ansvaret ligger 
att utveckla arbetsprocesser, metoder och verksamhetssystem. 
I Ärendeprocessen: 
 tydliggörs verksamhetschefernas och sekreterarnas roller 
 ligger beredningsmötet tre veckor innan sammanträdet för att säker-

ställa kvalitativa underlag i rätt tid 
 sker avstämning löpande och ärenden kan läggas till, kompletteras och 

utgå ända fram till stoppdatum 
 godkänner ordföranden dagordningen innan sekreteraren distribuerar 

kallelsen med dagordning och handlingar 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens och förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse den 3 sep-
tember 2018 
Upprättat förslag till Kommunstyrelsens ärendeprocess version 2018-09-
11 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 174 
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forts. Ks § 346 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Socialchefen 
Ekonomichefen 
Plan- och exploateringschefen 
Kommunsekreterarna 
Förvaltningssekreteraren 
Enhetssamordnare Marie Mann 
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Ks § 347 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 två personer i förening: Anders Bernhall, Malin 
Bengtsson, Sandra Åberg, Linnéa Jakobsson, Gunnel Gottfridsson och 
Charlotte Eriksson. 
 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna 
kommunens firma för mervärdesskatt, deklarationer och övriga dekla-
rationer inklusive donationsstiftelser: Anders Bernhall, Malin 
Bengtsson, Sandra Åberg och Linnéa Jakobsson 
 

3. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna 
kommunens firma i ärenden angående betalningsföreläggande och ut-
mätning: Anders Bernhall, Malin Bengtsson, Sandra Åberg och Linnéa 
Jakobsson 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om rätt att teckna kommunens 
firma i vissa fall. Då personalförändringar har skett inom ekonomienheten 
behöver beslutet revideras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 147 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 175 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Berörd personal 
Kommunsekreterarna 
Förvaltningssekreteraren 
Ekonomikontoret  
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Ks § 348 Dnr KS 2017/0320 
 

Samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021, 
Ledamöter i Folkhälsorådet 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer Töreboda kommuns representation i 
Folkhälsorådet 2019-2022 enligt följande; 
 
 Förtroendevalda: Kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens 

ordförande är ordförande i Folkhälsorådet. 
 
 Tjänstepersoner: Kommunchefen och kommunchefens ersättare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2017, att godkänna upprät-
tat förslag till samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021. I 
samverkansavtalets punkt 4.1 ”Folkhälsoråd/motsvarande” står följande: 
”I kommunen ska det finnas ett gemensamt forum för kommunen och HSN 
(Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden), (nedan kallat folkhälsoråd). Här 
ingår förtroendevalda för kommunen och HSN. Ordförande utses från 
kommunen, vice ordförande från HSN. Vidare deltar av kommunen ut-
sedda tjänstepersoner samt folkhälsostrategen. Utöver dessa bör även pri-
märvård och tandvård ingå. Även andra aktörer kan adjungeras. Det är 
dock de lokala behoven och förutsättningarna som är styrande för sam-
mansättningen.” 
 
Folkhälsoarbetet ska ses som ett strategiskt utvecklingsområde. 
Folkhälsorådets sammanträden och ledamöter/deltagare bör också ha en 
strategisk inriktning. Inriktningen bör enligt kommunchefens mening 
sätta större fokus på hela kommunen och något mindre på den kommu-
nala verksamheten. Syftet med folkhälsorådets möten är inte att finna lös-
ningar utan att formulera uppdrag som lämnas vidare till lämpliga verk-
samheter. Kommunstyrelsen och kommunchefen har befogenhet att vida-
rebefordra uppdrag till berörda verksamheter inom kommunen. Om verk-
samheternas folkhälsoarbete i allmänhet och särskilda uppdrag i synner-
het ska beredas politiskt så görs det i något av kommunstyrelsens utskott. 
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För att nå detta syfte med Folkhälsorådet föreslår kommunchefen att kom-
munens förtroendevalda ledamöter blir kommunstyrelsens presidium och 
kommunens utsedda tjänstepersoner blir kommunchefen och kommun-
chefens ersättare. Andra förtroendevalda och tjänstepersoner kan adjun-
geras av folkhälsorådets presidium. 
 
Nuvarande kommunala förtroendevalda i Folkhälsorådet är följande: 
• Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
• Vård- och omsorgsutskottets ordförande och vice ordförande 
• Utbildnings- och kulturutskottets ordförande och vice ordförande 
• En ledamot från Tekniska nämnden, MTG 
• En ledamot från Miljö- och byggnadsnämnden, MTG 
 
Nuvarande kommunala tjänstepersoner i folkhälsorådet är följande: 
• Kommunchef 
• Barn- och utbildningschef 
• Socialchef 
• Äldreomsorgschef 
 
Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen besluta att Töreboda kommuns 
representanter i Folkhälsorådet åren 2019-2022 är följande: 
 Förtroendevalda: kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens 

ordförande är ordförande i Folkhälsorådet. 
 Tjänstepersoner: kommunchefen, barn- och utbildningschefen samt 

socialchef, rekommendationen är också att vårdcentralchef och tand-
vårdschef ingår i rådet. 

 Kommunstyrelsens reglemente bör kompletteras med att kommun-
styrelsen ska verka för en god folkhälsa i kommunen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2015, § 22 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2015, § 341 
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 384 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Töreboda kommun 
2018-2021 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 4 september 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 176 
Folkhälsorådets protokoll den 20 september 2018, § 33 
 
 
 
 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 569 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 348 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 12 september 2018 föreslå kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige besluta att fastställa Töreboda kom-
muns representation i Folkhälsorådet 2019-2022 enligt följande. 
 Förtroendevalda: Kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens 

ordförande är ordförande i Folkhälsorådet. 
 Tjänstepersoner: Kommunchefen och barn- utbildningschefen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S): Bifall till Folkhälsorådets förslag. 
 
Lars-Åke Bergman (S): Bifall till Utvecklingsutskottets förslag. 
 
Mikael Faleke (M): I uppräkningen av tjänstepersoner i Töreboda kom-
muns representation i Folkhälsorådet ändras ”barn- och utbildningschef-
en” till ”kommunchefens ersättare”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Utvecklingsutskottets förslag med den 
av Mikael Faleke (M) föreslagna redaktionella ändringen och Anne-
Charlotte Karlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar 
Utvecklingsutskottets förslag med den av Mikael Faleke föreslagna redak-
tionella ändringen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 570 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 349 Dnr KS 2018/0333 
 

Informationsärende om betygsstatistik för Centralskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Rektor Leif Carlsson informerar om betygsstatistik för Centralskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 september 2018, § 111 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 350 Dnr Ks 2017/0297 
 

Statistik inom barnomsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisar statistik inom barnom-
sorgen, aktuella siffror från förskoleavdelningarna och från fritidsavdel-
ningarna, anmält platsbehov till barnomsorgen för september månad, an-
tal förskolebarn boende i Töreboda kommun och placeringsantal samt kö 
till respektive förskola vårterminen 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Statistik över fritidsbarn 2018-09-30 
Statistik över anmält platsbehov till Töreboda kommuns barnomsorg 
2018-08-28 
Statistik över aktuella siffror från förskoleavdelningarna 2018-09-30 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 september 2018, § 115 
Antal förskolebarn boende i Töreboda kommun 2018-08-31 
Placeringsantal samt kö till respektive förskola vårterminen 2019 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 13 september 2018 föreslå 
kommunstyrelsen besluta följande; 
Informationen läggs till handlingarna. 
Utskottet sänder statistiken kvartalsvis (mars, juni, september och decem-
ber) till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 351 Dnr KS 2017/384 
 

Villkor vid försäljning av mark på kvarteret Kanalparken 
(Töreboda Kilen 15:19, 15:20, 15:21 och 15:22) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avstår från att villkora försäljning av mark på kvarteret 
Kanalparken (Töreboda Kilen 15:19, 15:20, 15:21 och 15:22) med anslut-
ning till fjärrvärme. 
 
Mikael Faleke (M), Lars-Åke Bergman (S) och Bo Andersson (S) deltog inte 
i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018 att fastställa priser på 
tomtmark i Töreboda kommun. För flerbostadshus på Kanalparken (Kilen 
15:19-22) fastställdes priset till följande: 
• 300 kronor/m2 för mark i fastigheten Kilen 15:19 
• 150 kronor/m2 för mark i fastigheterna Kilen 15:20, 15:21 och 15:22. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 12 september 2018 att överlämna 
ärendet om villkor vid försäljning av mark på kvarteret Kanalparken 
(Töreboda Kilen 15:19, 15:20, 15:21 och 15:22) till kommunstyrelsen utan 
eget förslag och att uppdra till kommunledningskontoret att till kommun-
styrelsens kommande sammanträde ta fram ett förslag över villkor på an-
slutning till fjärrvärme vid markförsäljning och nybyggnation vid kvarte-
ret Kanalparken (Töreboda Kilen 15:19, 15:20, 15:21 och 15:22.). 
 
Om kommunstyrelsen vill föreslå villkor för markförsäljning i enlighet 
med utvecklingsutskottets uppdrag till kommunledningskontoret kan skri-
ver kommunchefen beslutsförslaget till kommunfullmäktige formuleras på 
följande sätt: 
Försäljning av mark för byggnation på fastigheten Kilen 15:19, Kilen 
15:20, 15:21 och 15:22 villkoras med att byggnationer för boende eller 
verksamhet ansluts till fjärrvärme. 
 
 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 573 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 351 
 
För att säkerställa att den planerade byggnationen av Baltzar genomförs 
anser kommunchefen att ovanstående beslutsförslag bör kompletteras 
med: 
Töreboda kommun täcker Törebodabostäder AB:s merkostnad och even-
tuellt krav på nedskrivning som en anslutning till fjärrvärme innebär. 
 
Med hänvisning till kommunens ekonomi, samt VänerEnergi AB:s 
bedömning av fjärrvärmeutbyggnad på östra sidan av kanalen, är det 
kommunchefens uppfattning att Töreboda kommun bör avstå från att 
villkora markförsäljning med fjärrvärmeanslutning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 januari 2018, § 8 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 september 2018, § 178 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 september 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Plan- och exploateringschefen 
VänerEnergi AB 
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Ks § 352 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 7 minuter (klockan 17.05–17.12). 
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Ks § 353 Dnr KS 2018/0304 
 

Arbetsmiljöpolicy 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förslag till en ny Arbetsmiljöpolicy är framtagen. 
Med hänsyn till kommande samarbete bygger förslaget på Mariestads 
kommuns Policy. 
Centrala Samverkansgruppen har behandlat förslaget 2018-06-26 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Arbetsmiljöpolicy 
Personalchefens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018 
Personalutskottets protokoll den 11 september 2018, § 25 
 
Personalutskottet beslutade den 11 september 2018 att anta förslag till 
arbetsmiljöpolicy och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen och 
fullmäktige för beslut. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 354  Dnr KS 2018/0305 
 

Jämlikhetspolicy 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad 
Jämlikhetspolicy. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förslag till en ny Jämlikhetspolicy är framtaget. 
Med hänsyn till kommande samarbete bygger förslaget på Mariestads 
kommuns Policy. 
Centrala Samverkansgruppen har behandlat förslaget 2018-06-26. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalchefens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018 
Förslag till Jämlikhetspolicy 
Personalutskottets protokoll den 11 september 2018, § 26 
 
Personalutskottet beslutade den 11 september 2018 att anta reviderat för-
slag till Jämlikhetspolicy och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
och fullmäktige för beslut. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 355  Dnr KS 2018/0306 
 

Riktlinjer mot diskriminering och kränkande särbehandling 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderade Riktlinjer mot 
diskriminering och kränkande särbehandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förslag till en nya Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskrimine-
ring är framtaget. 
Med hänsyn till kommande samarbete bygger förslaget på Mariestads 
kommuns Riktlinje. 
Centrala Samverkansgruppen har behandlat förslaget 2018-06-26. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalchefens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018 
Förslag till Riktlinjer mot diskriminering och kränkande särbehandling 
Personalutskottets protokoll den 11 september 2018, § 27 
 
Personalutskottet beslutade den 11 september 2018 att anta reviderat för-
slag till Riktlinjer mot kränkande särbehandling och att överlämna försla-
get till kommunstyrelsen och fullmäktige för beslut. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 356  Dnr KS 2018/0 
 

Rapport från avstämningsmötet med tekniska nämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Vid kommunstyrelsens förra sammanträde framkom önskemål om att få 
en rapport vid dagens sammanträde från avstämningsmötet med tekniska 
nämnden. 
 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar en rapport från avstämningsmötet. 
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Ks § 357 Dnr KS 2017/0368 
 

Avstämning projektet god ekonomi - Äldreomsorgen 2018-2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Äldreomsorgens verksamhet fick hösten 2017 uppdraget att komma med 
förslag till åtgärder för en god ekonomi inom Äldreomsorgen 2018. Pro-
jektplanen God ekonomi - Äldreomsorgen 2018-2019 presenterades och 
antogs av kommunstyrelsen efter återremiss. 
 
Den förväntade nyttan med projektet är: 
 Skapa förutsättningar för alla chefer att aktivt delta i ledning, utveck-

ling och skapande av god ekonomisk styrning. 
 Utifrån framtagen analys av hemvården arbeta vidare med de områden 

där man ser stora förändringar som påverkar det ekonomiska resulta-
tet negativt. 

 Utveckling av digitalisering och nya arbetssätt som effektiviserar verk-
samheten. 

I samband med delårsbokslutet ska en avstämning göras kring hur arbetet 
fortlöper utifrån framtagna mål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds 
tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 28 maj 2018, § 63 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 155 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 100 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 följande; 
Kommunstyrelsen antar projektplan för God ekonomi - Äldreomsorgen 
2018-2019. Projektet genomförs inom äldreomsorgens övriga budget (ex-
klusive hemvårdens budget). 
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forts. Ks § 357 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 10 september 2018; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 Informationen skickas till kommunstyrelsen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Äldreomsorgscheferna 
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Ks § 358 Dnr KS 2018/0285 
 

Information om Lex Sarah-utredning med anledning av anmälan 
om missförhållande eller en risk för ett missförhållande 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Rapporterat missförhållande eller risk för missförhållande: 
Personal som arbetar på kommunens äldreboende får privat se att en 
praktikant tagit foton av brukare/boende, och skickat ut bilderna på 
Snapchat. Den personal som upptäcker bilderna upplever dessa som krän-
kande mot brukarna, samt ser det som ett brott mot sekretessen. Händel-
sen rapporterades till ansvarig chef. 
 
Personer som utsatts för missförhållandet: 
Två brukare boende på kommunens äldreboende. 
 
Konsekvenser missförhållandet har fått eller kunde ha fått för den enskilde: 
Kränkningar av de enskildas identitet samt hälsotillstånd som visats på 
social media. 
 
Missförhållandet tros ha inträffat på grund av oförstånd och bristande om-
döme hos praktikanten. Något liknande har inte inträffat tidigare i verk-
samheten. Efter vidtagen åtgärd i form av uppdaterade rutiner kring mot-
tagandet av praktikanter, är bedömningen att risken minskar för att något 
liknande inträffar igen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlssons tjänsteskrivelse den 24 maj 
2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 101 
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 10 september 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 Informationen skickas till kommunstyrelsen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Äldreomsorgschefen 
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Ks § 359 Dnr KS 2018/0222 
 

Risk/kontrollområde Granskningsplan 2018, vård- och omsorgs-
planeringar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Hjälpmedel för planering, prioritering och uppföljning i internkontrollar-
betet är risk- och konsekvensanalysen. En väl genomförd analys tydliggör 
vilka hot som finns som en följd av påverkbara eller opåverkbara risker 
och som kan inverka på organisationens möjligheter att nå målen. 
Risk/Kontrollområde 2: Vård- och omsorgsplaneringar redovisas septem-
ber och februari och då halvårsvis. 
 
Under första halvåret har det genomförts 88 vård- och omsorgsplane-
ringar där kommuninvånare befunnit sig på sjukhus. Av dessa har 16 gen-
omförts via Skype. Utifrån de 88 vård- och omsorgsplaneringarna, har 37 
av dessa kommuninvånare beviljades korttidsplats efter sjukhusvistelsen 
och 21 personer gick hem till ordinärt boende med en utredningsperiod 
enligt arbetssättet ”På väg”. Resterande 30 personer återgick till ordinärt 
boende med insatser som tidigare eller med vissa kompletteringar. 
 
Av de 37 som haft en korttidsvistelse har 12 personer gått hem med en ut-
redningsperiod enligt arbetssättet ”På väg”, 9 personer har återgått till 
hemmet med insatser som tidigare eller med vissa justeringar, 9 personer 
har avlidit på korttiden, 3 ansökte om särskilt boende och fick vänta på 
korttidsavdelningen tills lägenhet kunde anvisas och 3 personer fick åka 
tillbaka till sjukhus. 
 
75 procent av de kommuninvånare som fått en utredningsperiod enligt 
arbetssättet ”På väg” har kunnat träna tillbaka funktioner och bibehållet 
sitt oberoende. Övriga 25 procent har fått insatser via hemtjänst och/eller 
hemsjukvård efter den perioden. 
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I ordinärt boende har 16 vård- och omsorgsplaneringar genomförts, efter 
ett inkommande meddelande till vård- och omsorg från regionens mottag-
ningar eller vårdcentral. Majoriteten av dessa har resulterat i någon form 
av kommunal insats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlssons tjänsteskrivelse  
den 27 augusti 2018 
Sammanställning av äldreomsorgens vård- och omsorgsplaneringar första 
halvåret 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 104 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 10 september 2018 följande; 
 Redovisningen noteras och läggs till handlingarna. 
 Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Äldreomsorgschefen 
Kommunsekreterare M. Asp 
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Ks § 360 Dnr KS 2018/0128 
 

Risk/kontrollområde Granskningsplan 2018, ekonomiuppföljning 
av personlig assistans 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Under internkontrollarbetet med risk- och konsekvensanalys identifiera-
des personlig assistans som ett av Vård- och omsorgsverksamhetens risk 
och kontrollområden under 2018. Redovisning till Vård- och omsorgsut-
skottet sker tre gånger per år. Redovisning till kommunstyrelsen sker två 
gånger per år. 
 
Prognosen visar på ett underskott med 510 000 kronor vilket är en stor 
förbättring från tidigare prognos. Detta beror på att Försäkringskassan bi-
fallit utökning av tid, avseende verkställighet av ett beslut som kommunen 
bekostat sedan februari. Försäkringskassans beslut innebär ökade intäkter 
och retroaktiv ersättning. Två brukare har avlidit under året vilket innebu-
rit minskade kostnader för de första tjugo timmarna med 400 000 kronor. 
Detta innebär även minskade intäkter från Försäkringskassan och minsk-
ade kostnader för arbetskraft. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Anna-Karin Holgerssons tjänsteskrivelse den 31 augusti 2018 
Delårsbokslut 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 106 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 10 september 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 Informationen skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef A-K. Holgersson 
Kommunsekreterare M. Asp  
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Ks § 361 Dnr KS 2018/0075 
 

Risk/kontrollområde Granskningsplan 2018, uppföljning av 
Försörjningsstöd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Uppföljning av antal hushåll och kostnader för försörjningsstöd redovisas 
till socialchef varje månad, till Vård- och omsorgsutskottet fyra gånger per 
år och till kommunstyrelsen två gånger per år. 
 
Vanliga hushåll 
Antal vanliga hushåll som var aktuella för försörjningsstöd i maj var 79 
hushåll (7 ansökningar avslogs), i juni 70 hushåll (7 ansökningar avslogs) 
och i juli fanns det 47 hushåll (3 ansökningar avslogs). 
 
Antal vanliga hushåll har minskat under maj, juni och juli jämfört med 
samma period förra året. En förklaring kan tänkas vara att flera personer 
fått sommarjobb, extra tjänst eller vanligt arbete, och därmed blivit själv-
försörjande. Kostnaderna är betydligt högre i juni och juli jämfört med 
maj, men att det inte är så stor skillnad i antalet hushåll. Detta kan förkla-
ras med att socialsekreterarna i juni tagit beslut för två månader dvs. juli 
och augusti på grund av semesterperioden. Detta gäller alla hushåll med 
ekonomiskt bistånd oavsett om det är flykting eller vanligt hushåll. Även 
ansökningar om akuta matpengar har ökat under juni, juli och augusti. 
 
Flyktinghushåll 
Antal flyktinghushåll som var aktuella för försörjningsstöd i maj var 60 
hushåll (10 ansökningar avslogs), i juni 63 hushåll (12 ansökningar av-
slogs) och i juli fanns det 35 hushåll (10 ansökningar avslogs). 
 
Det har inte kommit några nya familjer eller anknytningar under maj och 
juni. I juli kom det två kvinnor med barn på anknytning till sina respektive. 
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Ungdomar upp till 24 år inklusive. ensamkommande barn 
I juli fanns det inget hushåll med ensamkommande barn, medan det var 5 
hushåll både maj och juni. Detta beror på att socialsekreterare tagit två 
månaders beslut i juni det vill säga för juli och augusti på grund av semes-
ter. 
 
Antal unga har minskat från april till maj men stigit under juni. En förkla-
ring kan tänkas vara att ungdomarna som gått ut gymnasiet kommer och 
söker för egen del oavsett om de hör till flyktinghushåll eller till vanliga 
hushåll. 
 
Tittar man på antal ungdomshushåll i maj, juni och juli i år jämfört med 
samma period förra året ser man tydligt att antalet minskat och fortsätter 
att minska. 
 
Antal avslutade hushåll under maj, juni och juli och orsaken till avslut 
Antal hushåll som avslutades i maj var 9 hushåll (2 arbete, 4 etableringar, 
1 sjukförsäkringsförmån, 1 avflyttad till annan kommun samt 1 inte rätt 
till bistånd), i juni var det 14 hushåll som avslutades (7 arbete, 0 etable-
ringar, 1 sjukförsäkringsförmån, 1 avflyttad till annan kommun, 4 dödsbon 
samt 1 kriminalvård), och i juli var det 2 hushåll som avslutades (1 arbete 
samt 1 etablering). 
 
När man tittar på antal avslutade hushåll och orsaken till avslut för peri-
oden maj, juni, juli har de flesta avslutats för att de gått ut i arbete, det vill 
säga att 8 hushåll av sammanlagt 25 har avslutats för arbete vilket är posi-
tivt. 5 hushåll har avslutats för att de gått in i etablering, 4 dödsbo, 2 har 
flyttat till annan kommun och en har fått sjukersättning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialsekreterare Jasminka Masics tjänsteskrivelse den 27 april 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 109 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 10 september 2018 följande; 
 Redovisningen noteras och läggs till handlingarna. 
 Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialsekreterare J. Masic 
Kommunsekreterare M. Asp 
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Ks § 362 Dnr KS 2015/0011 
 

Information från Kommunalförbundet Skaraborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar från 
Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde den 14 september 2018. 
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Ks § 363 Dnr KS 2015/0057 
 

Information från Folkhälsorådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande informerar från 
Folkhälsorådets sammanträde den 20 september 2018. 
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Ks § 364 Dnr KS 2015/0278 
 

Information från KHF (Kooperativa Hyresrättsföreningen) 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från KHF:s (Kooperativa 
Hyresrättsföreningens) sammanträde den 3 september 2018. 
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Ks § 365 Dnr KS 2015/0012 
 

Information från kommunchefen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunchefen informerar att arbetet med den nya budgetprocessen in-
för 2019 och 2020 pågår. Det nya förslaget om kommunalekonomisk ut-
jämning ger Töreboda kommun ett ökat bidrag med 14 miljoner kronor. 
För Töreboda kommun är ett förändrat kommunalekonomiskt utjäm-
ningssystem en ödesfråga. Kommunchefen meddelar vidare att samar-
betet inom MTG fått en riktig skjuts genom anställningen av MTG-samord-
naren/digitaliseringsledaren. 
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Ks § 366 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 10 september 2018 inklu-
sive individärenden samma dag, vård- och omsorgsutskottets extra sam-
manträde den 24 september 2018 individärende 
personalutskottets sammanträde den 11 september 2018 
utvecklingsutskottets sammanträde den 12 september 2018 och 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 13 september 2018 
 
Övriga  delegationslista nummer 
 
individ- och familjeomsorgen 8/18 
äldreomsorgen   9/18 
LSS    8-9/18 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
vård- och omsorgsutskottets ordförande 49-54/18 
kommunstyrelseledamot Marlene Näslin  2-4/18 
socialsekreterare Jasminka Masic 3/18 
barn- och utbildningschef Marita Friborg  30-38/30 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 81-94/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Delegater som anmält beslut  
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Ks § 367 
 

Meddelanden 
 
Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
    Dnr KS 2018/0318 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 22 augusti 2018 att avsluta till-
synsärendet på Älgarås skola (Töreboda, Älgarås 3:19) och att ta ut avgift, 
 
    Dnr KS 2018/0313 
Klagomålsärende på IFO avseendes vuxenärende, 
 
    Dnr KS 2018/0344 
Gullspångsälvens Vattenråd bjuder in till vattendragsvandring längs 
Gullspångsforsen och Åråsforsen den 16 oktober 2018. 
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Ks § 368 Dnr KS 2018/0225 
 

Delegering av beslut om upphandling av entreprenör för förskole-
avdelningar som ersätter Kornknarren 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen delegerar beslutet om upphandling av entreprenör 

för sex temporära förskoleavdelningar som ersätter Kornknarren till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott. 

 
2. Beslutet om antagande av entreprenör ska kunna finansieras inom 

den ekonomiska ram kommunfullmäktige beslutade om 2018-06-18, 
§ 84. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 84, bland annat att Tekniska 
nämnden får i uppdrag att i samråd med kommunledningskontoret under 
2018 färdigställa förskoleavdelningar genom hyresavtal. 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut att ersätta nuvarande Kornknarrens fem 
avdelningar samt en budgeterad utökning med en avdelning påbörjades 
ett arbete med att fram förslag gällande en temporär ersättningslokal. Pro-
jektgruppen valde tidigt alternativet att nyttja ett avtal som är tecknat av 
SKL Kommentus och som omhändertar hastigt uppkomna behov av ersätt-
ningslokaler. Till ramavtalet är det kopplat 4 stycken fastställda leverantö-
rer som erbjuds att svara på aktuella förfrågningsunderlag. 
 
Projektgruppen som har bestått av representanter från förskoleverksam-
heten samt från fastighetsavdelningen har gemensamt tagit fram en krav-
specifikation som talar om vilka krav som ställs ur både verksamhetens 
och fastighetsavdelningens synvinkel. Denna kravspecifikation har sedan 
utmynnat i ett upphandlingsunderlag. 
 
Upphandlingsunderlaget har legat ute på TendSign under totalt 4 veckor 
och under anbudstiden har diverse frågeställningar från de 4 leverantör-
erna besvarats. När anbudstiden gick ut visade det sig att 2 av de 4 leve-
rantörerna valt att svara på upphandlingen, de två leverantörer som valde  
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att inte svara hänvisar till den mycket kritiska tidslinjalen som kräver att 
verksamheten kan nyttja de nya lokalerna absolut senast 2019-01-01. 
 
Sammanställning över de inkomna anbuden samt det förfrågningsun-
derlag som sammanställdes inför upphandlingen redovisas på kommun-
styrelsens sammanträde. Upphandlingen lyder unders sekretess varför 
anbudssvaren är anonymiserade så att företagsnamn inte framgår. 
 
Projektgruppen har påbörjat arbetet med att analysera de båda anbuden 
för att kunna lämna ett förslag till antagande av entreprenör till kommun-
styrelsen. Projektgruppen kommer att träffas den 8 oktober för att fast-
ställa ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 84 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2018, § 284 
Fastighetschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse den 1 oktober 
2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utvecklingsutskottet 
Fastighetschef R. Malmgren 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
Indendent P Kersna 
Kommunsekreterarna 
Förvaltningssekreteraren 


