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Plats och tid Gjutaren, Töreboda, onsdag 31 oktober 2018, kl. 13.00–13.28, 13.57–14.44, 
15.00–16.30 och 16.35–18.25 

 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande 
Anne-Marie Lundin (M) 
Mikael Faleke (M) tom. § 401, kl. 18.11 
Bo Andersson (S) för Mikael Faleke (M) fr.o.m. § 402, kl. 18.11 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) 
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande tom. § 383, kl. 15.47 
Linn Brandström (M) för Pernilla Johansson fr.o.m. § 384, kl. 15.47 
Gunilla Fransson (L) 
Lars-Åke Bergman (S) 
Anne-Charlotte Karlsson (S) 
Johan Cord (S) 
Berit Bergman (S) 
Ingmar Andhill (S) för den vakanta platsen efter Kenneth Carlsson (S) 
Mattias Faleke (V) för Therése Göransson (V) 
Peter Sporrong (SD) 

 

Övriga närvarande Mariana Frankén, kommunsekreterare 
se fortsättningssida 

 

Justerare Marlene Näslin (M) 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 369-406 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………... 
  Mariana Frankén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg 
 
 Justerare ……………………………………………………………………………………… 
 Marlene Näslin  
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2018-10-31 
 
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: 
 
Bo Andersson (S), ersättare tom. § 401, kl. 18.11 
Hans Thorsell (S), ersättare 
Ananthi Flodin, enhetschef, § 375 
Anders Bernhall, ekonomichef, § 369-384 
Heidi Myrvagn-Hansen, platschef AMU, § 388 
Marita Friborg, barn- och utbildningschef, § 373 
Michael Nordin, teknisk chef, § 373 
Per-Ola Hedberg, kommunchef 
Sandra Säljö, socialchef, § 375 
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Ks § 369 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marlene Näslin 
(M) med Karl-Johan Gustafson (C) som ersättare. 
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Ks § 370  
 

Dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med tillägg av ett extra 
ärende ”Information om tidplan för moduler på Kornknarren och dess 
verksamhetskonsekvenser”. Tekniska chefen och barn- och utbildnings-
chefen föredrar ärendet klockan 14.00. 
 
Ärenden där andra föredraganden inkallats tas upp till behandling vid de i 
föredragningslistan angivna tiderna. 
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Ks § 371 Dnr KS 2018/0086 
 

Driftbudget 2019 och flerårsplan 2020-2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2019 och flerårsplan 2020-
2021 enligt ekonomiberedningens förslag med den ändringen att bespa-
ringen om 250 000 kronor avseende ändring för del av Krabbängsgården 
till trygghetsboende stryks, bilaga a. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela 9,8 miljoner kronor i driftbud-

get 2019 i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att i driftbudgetförslaget 2019 inte utöka 

statsbidragsfinansieringen med ytterligare 0,5 miljoner kronor. 
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att genom-

föra följande uppdrag: 
 
a) Utföra en utredning avseende LSS-verksamheten som grund för för-

slag till separat budget 2019-2021. Förslaget ska vara klart den 1 feb-
ruari 2019. 

 
b) Uppföljning av den generella besparingen ska redovisas för kommun-

styrelsen varannan månad 2019. Start efter februari månads utgång. 
 
c) Ta fram förslag till resursfördelningsmodell för förskola och grund-

skola. Rapportering av uppdraget sker till kommunstyrelsen i mars 
2019. Modellen ska tillämpas i detaljbudget 2020. 

 
d) Genomföra en organisationsöversyn av det kommunala uppdraget 

sysselsättning/integration för Arbetsmarknadsutbildning (AMU). En 
inriktning för översynen är ett nära MTG-samarbete. Budgetmål för en 
ny organisationsform innebär att den sammanlagda nettokostnaden 
minskar med minst 500 000 kronor per år. Till uppdraget läggs kom-
munfullmäktiges beslut den 27 november 2017 att utreda resursför-
delningsmodell för AMU (uppdraget har inte utförts i tid). 
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e) Genomföra en översyn av möjligheter att flytta verksamhet i externa 

lokaler till kommunala lokaler. 
 
f) Att tillsammans med en politisk styrgrupp se över budgetprocessen 

och komma med förslag till en ny budgetprocess inför budgetarbetet 
2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att fastställa driftbudget 
2019 och flerårsplan 2020-2021. Beslutet var preliminärt, då budgeten en-
ligt kommunallagen 11 kapitlet, 10 § andra stycket ska fastställas av ny-
valda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Ären-
det tas därför upp till ny behandling. 
 
Ekonomiberedningen beslutade den 17 oktober 2018 föreslå kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige besluta följande; 
 Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2019 och flerårsplan 

2020-2021 enligt ekonomiberedningens förslag, bilaga 
 Budgetförslaget 2019 utgår ifrån oförändrad skattesats. 
 
Ekonomiberedningens beslutade vid samma sammanträde föreslå kom-
munstyrelsen besluta; 
 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att genom-

föra följande uppdrag: 
 Utföra en separat utredning avseende LSS-verksamhetens budget 

2019-2021 Utredningen ska vara klar den 1 februari 2019. 
 Uppföljning av den generella besparingen ska redovisas för kommun-

styrelsen varannan månad 2019. Start efter februari månads utgång. 
 Ta fram förslag till resursfördelningsmodell för förskola och grund-

skola. Rapportering av uppdraget sker till kommunstyrelsen i mars 
2019. Modellen skall tillämpas i detaljbudget 2020. 

 Genomföra en organisationsöversyn av det kommunala uppdraget 
sysselsättning/integration för Arbetsmarknadsutbildning (AMU). En 
inriktning för översynen är ett nära MTG-samarbete. Budgetmål för en 
ny organisationsform innebär att den sammanlagda nettokostnaden 
minskar med minst 500 000 kronor per år. Till uppdraget läggs kom-
munfullmäktiges beslut den 27 november 2017 att utreda resursför-
delningsmodell för AMU (uppdraget har inte utförts i tid). 

 Genomföra en översyn av möjligheter att flytta verksamhet i externa 
lokaler till kommunala lokaler. 
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Ekonomiberedningen beslutade den 17 oktober 2018 att uppdra till kom-
munledningskontoret att: 
• Ta fram förslag till fördelning av anslag för korrigerad budget till kom-

munstyrelsens sammanträde den 31 oktober 2018. Fördelningen ska 
ske med stöd av delårsbokslutet 2018. 

• Att till kommunstyrelsen den 31 oktober 2018 ta fram förslag på befint-
lig verksamhet inom skolan som kan finansieras med statsbidrag på ni-
vån 500 000 kronor. 

 
Delårsbokslutet 2018 visar stora underskott för två verksamheter och det 
är äldreomsorgen (hemvård) och individ- och familjeomsorgen (barn och 
unga). Båda underskotten beror på ett ökat behov hos målgruppen. 
 
Förslaget till korrigerad budget 2019 bygger på att äldreomsorgen kan 
minska underskottet med cirka 3 miljoner kronor. Barn och ungas under-
skott beror på placeringar och det bedöms finnas små möjligheter till en 
lägre kostnad 2019 än 2018. 
 
I kommunfullmäktiges beslut om preliminär budget i juni har det ökade 
behovet inom dessa verksamheter delvis lagts in. Prognos och nuvarande 
budgettillägg 2019 är följande: 

 
 
Förslag till korrigerad budget 2019 enligt följande: 

 
 

Underbudgetering 2018 Prognos Ökning  

Delår Budget Summa

(tkr) 2018 2019 diff 2019

Äldreomsorg - hemvård -7 000 600 -6 400

Individ och familjeomsorg - barn och unga -5 000 2 700 -2 300

OH-kostnader IFO (statsbidrag Migration) -1 000 0 -1 000

Summa: -13 000 3 300 -9 700

Förslag till fördelning korrigerad budget Budget

(tkr) 2019

Äldreomsorg - hemvård 3 500

Individ och familjeomsorg - barn och unga 2 500

OH-kostnader IFO (statsbidrag Migration) 1 000

Interkommunal ersättning placerade barn (HVB) 500
Statsbidrag likvärdig skola 500

Barnomsorg, en avdelning under 6 månader 700

Återläggning flyktingfond (mindre uttag 2019) 1 100

Summa: 9 800
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Kommentarer till förslaget: 
 OH-kostnader IFO: statsbidraget för ensamkommande täcker från och 

med 1 juli 2017 endast direkta kostnader. 
 Interkommunal ersättning placerade barn: skolkostnaden för placerade 

barn på HvB är betydligt högre än ”skolpengen”. 
 Statsbidrag likvärdig skola: verksamheten har inte kunnat finna ytterli-

gare verksamhet som uppfyller villkoren för statsbidrag. 
 Barnomsorg, utökningen med en avdelning under första halvåret 2019: 

Kön till barnomsorg är för närvarande 34 barn (de flesta är 1 år). Ytter-
ligare förtätning är inte möjligt. Det räcker inte med en avdelning till 
under första halvåret. 

 Återläggning flyktingfond: budgeterat uttag ur flyktingfonden är så högt 
att det kommer försvåra arbetet med budget 2020. 

 
Verksamheten har inte kunnat finna ytterligare verksamhet som uppfyller 
villkoren för statsbidrag. Orsaken är att villkoren för statsbidraget till lik-
värdig skola omfattar samma områden som Tillväxtverkets bidrag till so-
cioekonomiskt utsatta kommuner. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anslå 580 000 kronor i driftbudget 2019 för revision, vilket är samma be-
lopp som 2018. 
 
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2019 
och flerårsplan 2020-2021 enligt bilaga, bilaga b. 
 
Ann-Charlott Karlsson (S): Sammanträdet ajourneras. 
 
Mikael Faleke (M): Besparingen om 250 000 kronor avseende ändring för 
del av Krabbängsgården till trygghetsboende stryks. 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 29 minuter (klockan 13.28–13.57). 
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forts. Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Kommunstyrelsen uppdrar till kommunlednings-
kontoret att tillsammans med en politisk styrgrupp se över budgetproces-
sen och komma med förslag till en ny budgetprocess inför budgetarbetet 
2020. 
 
Beslutsgång för huvudförslaget 
 
Ordföranden ställer proposition på ekonomiberedningens förslag med 
den av Mikael Faleke (M) föreslagna ändringen och Lars-Åke Bergmans 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar ekonomiberedningens 
förslag med den av Mikael Faleke (M) föreslagna ändringen. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositions-
ordning: 
Ja-röst för bifall till ekonomiberedningens förslag med den av Mikael 
Faleke (M) föreslagna ändringen. 
Nej-röst för bifall till Lars-Åke Bergmans (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med nio ja-röster för ekonomiberedningens förslag med den av Mikael 
Faleke (M) föreslagna ändringen mot sex nej-röster för Lars-Åke 
Bergmans (S) yrkande antar kommunstyrelsen ekonomiberedningens 
förslag med den av Mikael Faleke (M) föreslagna ändringen. 
 
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene 
Näslin (M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), 
Pernilla Johansson (C), Gunilla Fransson (L), Peter Sporrong (SD) och 
Bengt Sjöberg (M). 
 
Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Ann-Charlott Karlsson (S), 
Johan Cord (S), Berit Bergman (S) Ingmar Andhill (S) och Mattias Faleke 
(V). 
 
Beslutsgång för yrkandet om budgetprocessen 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Lars-Åke 
Bergmans (S) yrkande om budgetprocessen och finner att kommunsty-
relsen antar yrkandet. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 november 2017, § 116 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 83 
Ekonomiberedningens protokoll den 12 september 2018, § 30 
Ekonomikontoret, driftbudget budget 2019 
Ekonomikontoret, sammanställning ökade behov och förslag finansiering 
Ekonomikontoret, Reviderad budget 2019-2021 till ekonomiberedningens 
sammanträde den 17 oktober 2018 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 20 oktober 2018 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 oktober 2018, § 47 
Ekonomikontoret, Reviderad resultatbudget 2019, ekonomiberedning 
2018-10-17 
Ekonomikontoret, Specifikation till förändringar i förslag till reviderad 
budget 2019, ekonomiberedning 2018-10-17 
Socialdemokraternas förslag till driftbudget 2019 och flerårsplan 2020-
2021 
Ekonomikontoret, Förslag till reviderad budget 2019-2021, kommunsty-
relsen 31 oktober 2018 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till driftbudget 2019 för revision 
den 29 oktober 2018 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2017 bland annat att 
AMU, resursfördelningsmodell utreds, förslag klart senast den 1 februari 
2018. 
   Bilaga a och b Ks § 371/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Socialchefen 
Ekonomichefen 
Tekniska nämnden 
Sekreteraren 
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Ks § 372 Dnr KS 2018/0086 
 

Skattesats 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 21:22, för år 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till behandling upptas frågan om skattesats år 2019. 
 
Töreboda kommun tar idag ut en skattesats på 21:22 kronor per skatte-
krona av kommunens invånare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 83 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 oktober 2018, § 47, punkt 2 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att fastställa oförändrad 
skattesats, 21:22, för år 2019. Budgetbeslutet var preliminärt, då budge-
ten enligt kommunallagen 11 kapitlet, 10 § andra stycket ska fastställas 
av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. 
Ärendet tas därför upp till ny behandling. 
 
I ekonomiberedningens protokoll från sammanträdet den 17 oktober 2018 
anges att budgetförslaget 2019 utgår ifrån oförändrad skattesats. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 
21:22, för år 2019. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 373 Dnr KS 2018/0225 
 

Information om tidplanen för moduler på Kornknarren och dess 
verksamhetskonsekvenser 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska chefen Michael Nordin och barn- och utbildningschef Marita 
Friborg informerar om tidplanen för moduler på Kornknarren och dess 
verksamhetskonsekvenser. 
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Ks § 374 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 16 minuter (klockan 14.44–15.00). 
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Ks § 375 Dnr KS 2018/0057 
 

Risk/kontrollområde Granskningsplan 2018, uppföljning av place-
rade barn och kostnaderna för vården 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kontrollmetod är redovisning av alla pågående placeringar, alla avslutade 
placeringar samt kostnader totalt per månad för alla placeringar. Samtliga 
värden är exklusive ensamkommande flyktingbarn. Uppgifterna redovisas 
till socialchef varje månad, till vård- och omsorgsutskottet fyra gånger per 
år och till kommunstyrelsen två gånger per år.  
Årsbudgeten 2018 för placerade barn är 10 630 000 kronor. 
 
Placeringar maj 2018: 
- Totalt 58 placeringar (varav 13 från nyanlända familjer) 
- 47 i familjehem 
- 7 på institution 
- 0 jourplaceringar 
- 1 stödboende 
- 3 särskilt förordnad vårdnadshavare 
- 4 påbörjade placeringar  
- 0 avslutad placering 
Total kostnad:  
Total kostnad: 1 333 822 kronor (Familjehem 1 052 037 kronor och 
Institution 281 785 kronor). 
 
Placeringar juni 2018: 
- Totalt 58 placeringar (varav 13 från nyanlända familjer) 
- 47 i familjehem 
- 7 på institution 
- 0 jourplaceringar 
- 1 stödboende 
- 3 särskilt förordnad vårdnadshavare 
- 0 påbörjade placeringar under februari månad 2018 

javascript:void(0)
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- 1 avslutade placering 
Total kostnad:  
Total kostnad: 1 454 217 kronor (Familjehem 1 042 039 kronor och 
Institution 412 178 kronor). 
 
Placeringar juli 2018: 
- Totalt 60 placeringar (varav 13 från nyanlända familjer) 
- 49 i familjehem 
- 7 på institution 
- 0 jourplaceringar 
- 1 stödboende 
- 3 särskilt förordnad vårdnadshavare 
- 2 påbörjade placeringar  
- 0 avslutad placering 
Total kostnad: 
Total kostnad: 1 597 341 kronor (Familjehem 1 017 703 kronor och 
Institution 579 638 kronor). 
 
Placeringar augusti 2018 (2018-08-28): 
- Totalt 60 placeringar (varav 13 från nyanlända familjer) 
- 51 i familjehem 
- 5 på institution 
- 0 jourplaceringar 
- 1 stödboende 
- 3 särskilt förordnad vårdnadshavare 
- 0 påbörjade placeringar  
- 0 avslutad placering 
Total kostnad:  
Totalkostnad för augusti månad har inte sammanställts. 
 
Socialchef Sandra Säljö och enhetschef Ananthi Flodin lämnar en redogö-
relse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 28 augusti 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 10 september 2018, § 111 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
Enhetschef A. Flodin 
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Ks § 376 Dnr KS 2017/0083 
 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 
2018-2022 samt kommunal finansiering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ”Inriktningsdokumen-

tet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022”. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Socialchef Sandra Säljö att teckna avtal 

om samverkan vid ungdomsmottagningen i Töreboda kommun med 
Västra Götalandsregionen. 

 
3. Töreboda kommuns delfinansiering sker via 25 procent av tjänst mot-

svarande 176 665 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra 
Götaland 2018-2020 har tagits fram. Kommunerna i Västra Götalands län 
rekommenderas att ställa sig bakom det nya dokumentet. 
 
Via det nya inriktningsdokumentet föreslås en ny finansieringsmodell där 
kommunen bekostar 25 procent av ungdomsmottagningen i kommunen. 
För Töreboda kommun innebär detta en medfinansiering på 176 665 kro-
nor för att bibehålla nuvarande ungdomsmottagning i Töreboda. 
 
Socialchef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 26 september 2018 
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 
2018-2022 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 oktober 2018, § 119 
 
Protokollsutdrag skickas till 
VGR 
Socialchef S. Säljö 
Ekonomikontoret  
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Ks § 377 Dnr KS 2018/0320 
 

Ändring av delegationsordningen för individ- och familje-
omsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva nuvarande delegationsordning för 
följande punkter: 
 
nr S2.2.13 
nr S2.2.14 
nr S2.2.15 
nr S2.2.15a 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), in-
nehåller bestämmelser om påtvingad samhällsvård av barn och unga. LVU-
vård kan föranledas av omsorgsbrister i hemmet (2 § LVU) eller av ett so-
cialt nedbrytande beteende hos den unge (3 § LVU). 
 
Om det är nödvändigt med hänsyn till LVU-vården får socialnämnden be-
sluta hur den unges umgänge med föräldrarna ska utövas, samt besluta att 
den unges vistelseort inte ska röjas för dem (14 § andra stycket LVU). I 
LVU-lagstiftningen finns vissa bestämmelser om delegation, men inte för 
14 §. Inte heller i Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453), finns några bestäm-
melser som möjliggör sådan delegation. 
 
Däremot innehåller Kommunallagen (KL) (2017:725), bestämmelser som 
möjliggör delegation i 6 kap. 37 § som säger att ”en nämnd får uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även 
uppdra åt en anställd att besluta…/”. 
 
I KL 6 kap 38 § räknas vissa begränsningar kring delegation enligt 37 § 
upp. Den bestämmelse som blir aktuell i det här fallet innebär förbud mot 
delegation i ”ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. 

https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Barn-och-ungdomar/LVU/Umgange/Expertanalyser/d_2340-?anchor=2_§#2_§
https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Barn-och-ungdomar/LVU/Umgange/Expertanalyser/d_2340-?anchor=3_§#3_§
https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Barn-och-ungdomar/LVU/Umgange/Expertanalyser/d_2340-?anchor=14_§#14_§
https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Barn-och-ungdomar/LVU/Umgange/Expertanalyser/d_3019026-?anchor=6_kap_38_§#6_kap_38_§
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Av KL 6 kap 39 § framgår också ”att en nämnd får uppdra åt ordföranden 
eller en annan ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens väg-
nar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan av-
vaktas”. 
 
Justitieombudsmannen (JO) har riktat kritik till två olika kommuner, som 
delegerat beslut enligt 14 § LVU till tjänsteman i avvaktan på utskott (JO 
dnr 7984-2016, och JO dnr 2533-2017). JO har i båda fallen refererat till ett 
avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) 2016 ref. 74, där rät-
ten slagit fast att ett beslut om att med stöd av 14 § andra stycket LVU 
hemlighålla ett barns vistelseort är ett beslut som avser myndighetsutöv-
ning, och är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Ett sådant be-
slut träffas därför av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § Kommunallagen. 
Beslutanderätten får därmed inte delegeras annat än i brådskande fall, och 
då bara till ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett. 
Beslut som träffas av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL kan dock inte i 
någon situation delegeras till ett utskott eller till en anställd hos kommu-
nen. JO menar att även beslut om begränsning av umgänge är att anses 
vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt, och därmed träffas av 
delegationsförbudet i KL. Båda fallen handlar om att begränsa vårdnads-
havares kontakter med tvångsvårdade barn. 
 
Dock konstaterar också JO att Sveriges kommuner har stor frihet att själva 
bestämma över sin organisation. Det finns kommuner där kommunstyrel-
sen är ansvarig nämnd för sociala ärenden. I dessa fall hanteras individ-
ärenden sällan av kommunstyrelsen. I stället behandlas en stor del av indi-
vidärendena inom ett utskott. Syftet är att uppgifterna i ärendet, som till 
sin natur är känsliga, ska hållas inom en trängre krets. JO menar att beslut 
i ett individärende som rör tvång mot en enskild, inte skulle få fattas av ett 
utskott knappast kan överensstämma med hur lagstiftaren har avsett att 
sådana frågor ska hanteras. Både Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och JO har påtalat behovet av att göra en översyn av möjligheten att dele-
gera beslut enligt LVU, men den nya Kommunallagen har inte tagit hänsyn 
till detta. 
 
Bedömning 
Töreboda kommun är en sådan kommun som anges i slutet av föregående 
text, där kommunstyrelsen också utgör ansvarig nämnd för individären-
den, men där merparten av dessa hanteras av kommunens vård- och om-
sorgsutskott. Ska lagen följas enligt vad som anges ska kommunstyrelsen 
stå som beslutande i första hand och dess ordförande som ersättare i ovan 
nämnda punkter. Töreboda kommuns arbetssätt idag medför att kommun-
styrelsen har lite insyn i dessa ärenden, vilket gör det svårt för dem att ta 

https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Barn-och-ungdomar/LVU/Umgange/Expertanalyser/d_3135407-?anchor=
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ställning till sådana inskränkande beslut utan att få ta del av en betydande 
bakgrundsinformation. Föreslagen ändring innebär att känsliga ärenden 
kommer delges till en större krets än vad som i övriga beslut enligt LVU 
ansetts nödvändigt. Detta är något som såväl tjänstemän och kommunsty-
relsen behöver förhålla sig till. Ändringen kommer att innebära merarbete 
för båda parter. 
 
Beslut enligt 14 § andra stycket LVU är beslut som inte sällan överklagas 
och dessa utgör därmed än större risk att bli granskade. Så som delega-
tionsordningen ser ut idag löper kommunen stor risk att få kritik vid en 
granskning, där beslutandenivån är allt för lågt delegerad. En ändring i de-
legationsordningen som följer gällande lagstiftning är därför nödvändig. 
 
Enhetschef Ananthi Flodin lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 28 september 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 oktober 2018, § 124 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Berörda delegater 
Enhetschef A. Flodin 
Kommunsekreterarna 
Intendent P. Kersna 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 378 Dnr KS 2016/0051 
 

Verksamhetsberättelse 2017 för Utväg Skaraborgs verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inkommen verksamhetsberättelse för 2017 från Utväg Skaraborg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 26 september 2018 
Verksamhetsberättelse 2017 från Utväg Skaraborg 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 oktober 2018, § 120 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utväg Skaraborg 
Socialchef S. Säljö 
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Ks § 379 Dnr KS 2017/00284 
 

Ansökan om bidrag till energibesparande åtgärder i samband 
med renovering av Ekeskogs bygdegård 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen meddelar Ekeskogs Byalag att Töreboda kommun är 
positiv till att bidra med en tredjedel av renoveringskostnaden för 
Ekeskogs bygdegård under förutsättning att Byalaget får bidrag för reno-
vering från Boverket. Förslaget 50 000 kronor tas ur driftbudget 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ekeskogs Byalag, ägare till Ekeskogs bygdegård, planerar att tilläggsiso-
lera väggar, tak med mera. För att klara renoveringen ekonomiskt tänker 
Byalaget ansöka om bidrag från Boverket, men det förutsätter att kommu-
nen är med och betalar en tredjedel av kostnaden. Kommunens andel av 
kostnaden blir då cirka 30 000 – 50 000 kronor. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-10-04, Ks § 306, hänsköts Byalagets 
begäran till den kommunala processen avseende reviderad budget 2018 
där Byalagets ansökan sedan tillstyrktes. 
 
Enligt en skrivelse daterad 2018-08-24 från Ekeskogs Byalag, avslog 
Boverket inskickad ansökan om bidrag till energibesparande åtgärder. En 
ny ansökan kommer nu att skickas in till Boverket senast den 1 november. 
Med anledning av detta ansöker Ekeskogs Byalag om att de medel kommu-
nen beslutat avsätta 2018 ombudgeteras till 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 156 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2017, § 306 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 november 2017, § 116 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 4 september 2018 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 oktober 2018, § 44 
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Protokollsutdrag skickas till 
Ekeskogs Byalag 
Ekonomikontoret 
Administratör C. Norlin 
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Ks § 380  Dnr KS 2017/00324 
 

Iordningställande av kommunal ledningsplats 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i 2019 års investeringsbudget anslå 
1 323 000 kronor, samt ett investeringsbidrag från Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap med 661 500 kronor till iordningställande av 
kommunal ledningsplats. Förslaget till nettoinvesteringsbudget blir där-
med 661 500 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommu-
nerna ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bland annat att anordna en 
ledningsplats för kommunledningen. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer kommuner 
för åtgärder i den teknik som bidrar till att öka ledningsförmågan. En väl 
fungerande ledningsplats med en robust teknik för ledning och samverkan 
är en viktig del i det för att stärka kommunens krisberedskap. Töreboda 
kommun har tidigare använt MSB bidrag för att stärka kommunal led-
ningsförmåga, bland annat har det gjorts investeringar för reservkraft. 
 
MSB har utfört en inventering av de tekniska stödsystemens nuvarande 
omfattning och funktion, samt de lokaler som finns att tillgå för kommunal 
ledning vid extraordinära händelser och höjd beredskap. 
 
Resultaten efter inventeringen från MSB tillsammans med kraven på 
funktionalitet identifieras i de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
en stärkt ledningsförmåga. Åtgärdsförslaget består framförallt av sats-
ningar på två olika områden. 
 Dels satsningar på de lokaler som används i krisledningsarbetet (loka-

lerna blå, röda och grå rummet). Det installeras förbättrade tekniska 
lösningar för visualisering av information, videokonferensmöjligheter 
med mera. Den typen av teknik kommer att vara användbar också i var-
dagen. 
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 Dels satsningar på stärkt IT-säkerhet. Det rör sig framförallt om åtgär-

der i både ordinarie serverhall samt den som finns som reserv. Bland 
annat installeras ny avbrottsfri reservkraft (för att skydda vid strömav-
brott) och ny kylanläggning i reservhallen. 

 
Rapporten från MSB föreslår åtgärder som behövs för iordningsställande 
av kommunal ledningsplats och den totala kalkylen uppgår till 1 323 000 
kronor, varav 50 % kan erhållas i bidrag från MSB. 
 
Krisledningsnämnden beslutade den 12 september 2018 att föreslå kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att i 2019 års investerings-
budget anslå 1 323 000 kronor, samt ett investeringsbidrag från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med 661 500 kronor. För-
slaget till nettoinvesteringsbudget blir därmed 661 500 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Krisledningsnämndens protokoll den 12 september 2018, § 9 
Säkerhetssamordnarens och kommunchefens skrivelse den 24 juli 2018 
Åtgärdsförslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i 
Töreboda kommun den 17 mars 2017 reviderad den 22 maj 2017 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 oktober 2018, § 40 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 381 Dnr KS 2018/0088 
 

Investeringsbudget 2019 och flerårsplan 2020-2023 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2019 och flerårs-

plan 2020-2023 enligt bilaga. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad 

investeringsram år 2019, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 mil-
joner kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att fastställa preliminär 
investeringsbudget 2019 och plan 2020-2023. Beslutet var preliminärt, då 
budgeten enligt kommunallagen 11 kapitlet, 10 § andra stycket ska fast-
ställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet. Ärendet tas därför upp till ny behandling. 
 
Ekonomiberedningen beslutade den 17 oktober 2018 föreslå kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsbudget 
2019 och flerårsplan 2020-2023 enligt bilaga. 
 
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Oppositionen tillstyrker ekonomiberedningens för-
slag till investeringsbudget 2019 och flerårsplan 2020-2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2018-2022 
Verksamheternas förslag till investeringsbudget 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 85 
Investeringsberedning 2019, plan 2020-2023 
Ekonomiberedningens protokoll den 14-15 februari 2018, § 11 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 
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Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 94 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 april 2018, § 16 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 
Kommentarer utvecklingsinvesteringar-konsekvensbeskrivning och nytt 
förslag 
Verksamheternas förslag 
Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2018, § 22 
Kommunstyrelsens protokoll den 23 maj 2018, § 210 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 85 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 oktober 2018, § 48 
   Bilaga Ks § 381/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 382 Dnr KS 2018/00346 
 

Omdisponering av 2018 års investeringsbudget – Bro över Göta 
kanal 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 2018 års investeringsbud-
get enligt följande: 
 

Projekt 92174 Bro Göta kanal +2,3 miljoner kronor 
Projekt 92271 Hygienkretslopp del 1 - 1,0 miljoner kronor 
Projekt 91500 IT- MTG budgetplattform - 1,3 miljoner kronor 
Summa 0 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 att fastställa revi-
derad investeringsbudget 2018. 
 
I 2018 års investeringsbudget finns ett beslutat investeringsprojekt för 
uppförande av bro över Göta kanal samt flytt av färjan Lina. Budgeterat 
belopp uppgår till 7 miljoner kronor. Olika alternativ till bro har varit före-
mål för utredning och det alternativ som valts (alternativ 1) får kosta max-
imalt 9,3 miljoner kronor. 
 
Omdisponering av befintlig investeringsbudget för att finansiera bropro-
jekt föreslås enligt nedan: 
 

Projekt 92271 Hygienkretslopp del 1 - 1,0 miljoner kronor 
Projekt 91500 IT- MTG budgetplattform - 1,3 miljoner kronor 

 
Projektet som avser hygienkretslopp (budget 1,0 miljoner kronor) har re-
dan genomförts utan att avsatta investeringsanslag har behövt ianspråk-
tas. Projektet som avser IT (budget 3,0 miljoner kronor) kommer att ge-
nomföras genom leasingförfarande istället för egen investering. 
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Ekonomiberedningen beslutade den 17 oktober 2018 föreslå kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige besluta att omdisponera 2018 års in-
vesteringsbudget enligt följande: 

Projekt 92174 Bro Göta kanal +2,3 miljoner kronor 
Projekt 92271 Hygienkretslopp del 1 - 1,0 miljoner kronor 
Projekt 91500 IT- MTG budgetplattform - 1,3 miljoner kronor 
Summa 0 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 november 2017, § 117 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2018 med handlingarna 
Gång- och Cykelöverfart (GC-överfart) Töreboda – utredning av olika bro-
alternativ och Ritning alternativ 1 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 oktober 2018, § 49 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S) och Ann-Charlott Karlsson (S): Tillstyrker ekonomi-
beredningens förslag. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 383 Dnr KS 2017/0394 
 

Omdisponering av 2018 års investeringsbudget – investeringar 
2018 i fastigheten Gjutaren 4 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige utökar budgeten för investeringar i fastigheten 

Gjutaren 4 med 1 080 000 kronor till 2 580 000 kronor. 
 
2. 2018 års investeringsbudget omdisponeras enligt följande: 

 
Projekt 92941 Gjutaren 4 Inventarier +1 080 000 

kronor 
Projekt 91500 IT- MTG budgetplattform - 1 080 000 

kronor 
Summa 0 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 att fastställa revi-
derad investeringsbudget 2018. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 6 december 2017 att uppdra till kom-
munledningskontoret att återkomma med förslag till budget för investe-
ringar 2018 i fastigheten Gjutaren 4. 
 
I arbetet med förslag och genomförande av investeringar i Gjutaren har 
följande medarbetare ingått i en arbetsgrupp: 
Per-Ola Hedberg, kommunchef 
Lena Tilstam, näringslivsstrateg 
Marita Friborg, barn- och utbildningschef 
Dan Harryzon, mark- och exploateringschef 
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare 
Eleonor Andersson och Susanne Edvardsson, Guldgruvan 
Helena Martinez, IT-strateg 
Anna-Karin Kjellberg, turist- och informationschef 
Anders Söderberg, IT-tekniker 
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Arbetsgruppen har utrett behov av byggnadstekniska förändringar, tek-
niska installationer och inventarier. Sammanställning av behoven framgår 
av tabell nedan. Kommunfullmäktige har i investeringsbudget 2018 ansla-
git 1 500 000 kronor. 
 
På utvecklingsutskottets sammanträde redovisades underlag för investe-
ringsbehov i tre olika ambitionsnivåer (se tabell nedan). Denna tabell har 
kompletterats med ett förslag till investeringsbudget 2018. De investe-
ringar som inte är genomförda är fastighetsinvesteringar (brand, hiss, 
trappräcksskydd och handikapp wc). 
 

  
 
Ekonomiberedningen beslutade den 17 oktober 2018 föreslå kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige besluta följande; 
 Budget för investeringar i fastigheten Gjutaren 4 utökas med 1 080 000 

kronor till 2 580 000 kronor. 
 2018 års investeringsbudget omdisponeras enligt följande: 

Projekt 92941 Gjutaren 4 Inventarier +1 080 000 kronor 
Projekt 91500 IT- MTG budgetplattform - 1 080 000 kronor 
Summa 0 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 november 2017, § 117 
Utvecklingsutskottet protokoll den 6 december, § 230 

Förslag

Hög Medel Låg 2018

Åtgärd Lokal Budget (tkr)

Brandutrymningstrappa Loftet 250 250 250 250

Övrigt brandskydd Alla lokaler 50 50 50 50

Hiss Loftet 300 300 300 300

Trappräcke/glas/väv Loftet 100 100 100 100

Ny Rwc Entrén 200

Oförutsett fastighet Alla lokaler 200

Ljuddämpning/ljusskydd Stora salen 550 450 450 115

IT - fiber, trådlöst, fasta Alla lokaler 180 180 180 150

Larm Alla lokaler 80 80 80 95

Ljud och bild/Hörselslinga Alla lokaler 1050 800 750 570

Inventarier Alla lokaler 850 580 320 470

Övrig lokalanpassning Alla lokaler 100 100 100 80

Summa 3510 2890 2580 2580

Kapitalkostnad per år 315 250 215 220

Ambitionsnivå (tkr)
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Kommunchefens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2018 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 oktober 2018, § 50 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 384 Dnr Ks 2018/0068 
 

Töreboda kommuns målpaket 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket 2019 med 

justeringen att följande två verksamhetsmål” under perspektivet 
”Ekonomi” och kommunfullmäktiges mål (I Töreboda kommun finns 
förutsättningar för såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande. 
Kommunens verksamheter bidrar till medborgarnas oberoende och 
självständighet.) ändras till 0 % 2030, bilaga; 

 ”Användandet av narkotika minskar. Andel ungdomar som någon gång 
provat.” 

 ”Användandet av alkohol minskar. Andel ungdomar med frekventa al-
koholvanor.” 

 
2. Begreppet begäran ändras till Kommunfullmäktiges mål. 
 
3. Begreppet åtagande ändras till verksamhetsmål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 att anta upprättat förslag 
till målpaket 2017/2018. 
 
Ekonomiberedningen beslutade den 14-15 februari 2018 att uppdra till 
kommunledningskontoret att göra en översyn av kommunens målpaket 
2019. Särskild uppmärksamhet på minskning av antal åtaganden. Översy-
nen redovisas på ekonomiberedningens dialogdag den 17 april 2018. 
Kommunchef Per-Ola Hedberg lämnade en redogörelse i ärendet vid 
Ekonomiberedningens sammanträde den 17 april 2018. Förvaltningen av-
ser att ta fram förslag till målpaket för 2019 till kommunfullmäktiges sam-
manträde i november. Controller Emma Wiik redovisade förslag till hur 
målpaketet planeras att redovisas med perspektiv, begäran, åtagande och 
utfall. 
 
Ekonomiberedningen beslutade den 12 september 2018 att uppdra till 
kommunledningskontoret att återkomma med ett nytt förslag till Målpaket  
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2019 till ekonomiberedningens sammanträde den 8 oktober 2018. 
Ekonomiberedningen beslutade den 8 oktober 2018 att uppdra till kom-
munledningskontoret att återkomma med ett reviderat förslag till 
Målpaket 2019 till kommunstyrelsens sammanträde den 31 oktober 2018. 
 
Målpaketet 2019 bygger på nio kommunfullmäktigemål (Begäran) och 76 
verksamhetsmål (åtaganden). I nya förslaget är verksamhetsmålen direkt 
mätbara. Det innebär att en nivå (styrmått) har tagits bort i den "röda trå-
den". I modellen visas historik två år bakåt, årets resultat, samt verksam-
hetsmål nästkommande år och vision 2030. Verksamhetsmålen är uppde-
lade på olika verksamheter för att få fram en bred och riktig uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 82 
Ekonomiberedningens protokoll den 14-15 februari 2018, § 6 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 april 2018, § 15 
Ekonomiberedningens protokoll den12 september 2018, § 26 
Ekonomiberedningens protokoll den 8 oktober 2018, § 36 
Controller Emma Wiiks och kommunchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskri-
velse den 22 oktober 2018 
Emma Wiik, Kommunfullmäktiges mål och Kommunstyrelsens verksam-
hetsmål 2019, den 23 oktober 2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Mikael Faleke (M): Följande två verksamhetsmål” under perspektivet 
”Ekonomi” och kommunfullmäktiges mål (I Töreboda kommun finns 
förutsättningar för såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande. Kommunens 
verksamheter bidrar till medborgarnas oberoende och självständighet.) 
ändras till 0 % 2030; 
 ”Användandet av narkotika minskar. Andel ungdomar som någon gång 

provat.” 
 ”Användandet av alkohol minskar. Andel ungdomar med frekventa al-

koholvanor.” 
   Bilaga Ks § 384/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 385 Dnr KS 2017/0408 
 

Besvarande av motion om att ändra löneutbetalningsdag för 
anställda i Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att ändra löneut-
betalningsdag för anställda i Töreboda kommun, bilaga. I motionen yrkas 
att Töreboda kommun ändrar löneutbetalningsdag till den 25:e i månaden. 
 
Personalchefen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och anför 
följande skäl. 
 Lönekontoret i Hova tillhör en gemensam nämnd och samarbetar MTG-

K, varför ett likartat beslut måste tas i övriga kommuner. 
 Lönekontoret får två arbetsdagar mindre till lönebearbetning vilket kan 

leda till ökade fel och kostnader 
 Den tekniska utvecklingen med elektronisk betalning av fakturor med-

för att hantering kan ske i god tid innan löneutbetalningsdagen 
 
Personalutskottet beslutade den 21 mars 2018 föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att avslå motionen om ändring av löneutbetalningsdag för 
kommunanställda. 
 
Lönenämnden beslutade den 28 september 2018 föreslå fullmäktige att 
avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 november 2017, § 128 
Personalchefens tjänsteskrivelse den 15 mars 2018 
Personalutskottets protokoll den 15 mars 2018, § 9 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2018, § 153 
Lönenämndens protokoll den 28 september 2018, § 8 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ann-Charlott Karlsson (S), Johan Cord (S) och Lars-Åke Bergman (S): Bifall 
till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på personalutskottets förslag och Ann-
Charlott Karlssons (S) med fleras yrkande och finner att kommunstyrel-
sen antar personalutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositions-
ordning: 
Ja-röst för bifall till personalutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Ann-Charlott Karlssons (S) med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med nio ja-röster för personalutskottets förslag mot sex nej-röster för 
Ann-Charlott Karlssons (S) med fleras yrkande antar kommunstyrelsen 
personalutskottets förslag. 
 
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene 
Näslin (M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Linn 
Brandström (M), Gunilla Fransson (L), Peter Sporrong (SD) och Bengt 
Sjöberg (M). 
 
Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Ann-Charlott Karlsson (S), 
Johan Cord (S), Berit Bergman (S), Ingmar Andhill (S) och Mattias Faleke 
(V). 
   Bilaga Ks § 385/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 386  Dnr KS 2018/0339 
 

Förslag till nya riktlinjer för biståndshandläggning inom äldre- och 
handikappomsorg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner de nya riktlinjerna för biståndshand-

läggning inom äldre- och handikappomsorg. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya riktlinjerna träder i kraft  

2019-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ansvariga äldreomsorgschefer har tillsammans med projektledaren för 
God ekonomi i äldreomsorgen tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för 
äldreomsorgen. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt 
vid bedömningar och att personer med likvärdiga behov bedöms på 
samma sätt. 
 
Nuvarande riktlinjer reviderades och antogs av Kommunfullmäktige  
2015-11-30 (Kf § 143, Dnr KS 2015/0207). Under flera år har äldreomsor-
gen nationellt genomgått en förändring där man gått från insatsstyrd 
handläggning till ett behovsinriktat arbetssätt med individen i centrum 
(IBIC). Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-02 (Dnr KS 2016/0250) att 
införa metoden IBIC i verksamheten. 
 
För att kunna arbeta systematiskt med handläggning, genomförande och 
uppföljning utifrån IBIC behöver kommunens riktlinjer vara tydliga och 
anpassade till individens behov utifrån skälig levnadsnivå. 
 
Äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson lämnar en redogörelse i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll en 30 november 2015, § 143 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 november 2016, § 332 
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forts. Ks § 386 
 
Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds 
tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018 
Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och 
handikappomsorg 
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2015, § 143 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 oktober 2018, § 118 
Biträdande äldreomsorgschef Ulrika Berglund, Reviderat förslag till rikt-
linjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg den 29 
oktober 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 387 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 5 minuter (klockan 16.30–16.35). 
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Ks § 388 
 

Information om AMU:s verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Platschef Heidi Myrvagn-Hansen informerar om AMU:s verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 oktober 2018, § 123 
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Ks § 389 Dnr KS 2018/0081 
 

Delvis återremitterat medborgarförslag om snöröjningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar den andra delen (punkt 2) i medborgar-
förslaget om snöröjningen till tekniska nämnden för utredning av kostna-
derna för att genomföra förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om snöröjningen. Det föreslås att den 
kommunala snöröjningen utefter Göta kanal utökas till att gälla mellan 
Rotkilen och Hajstorp. Vidare föreslår ingivaren att kommunen befriar fas-
tighetsägarna inom Töreboda tätorts centrum från ansvaret att ombesörja 
renhållning, snöröjning och halkbekämpning och själv tar på sig att utföra 
röjning och sandning. 
 
Ingivaren skriver följande; 
1) Utökas den kommunala snöröjningen utefter Göta kanal till att gälla 
mellan Rotkilen och Hajstorp utökas möjligheterna för arbetspendling 
med cykel. På sträckan Rotkilen till gångbron/Lina slipper eleverna på 
Sötåsenskolan att gå/cykla på Bruksgatan, som inte har gångbana eller cy-
kelväg. Sträckan Gastorp till Hajstorp är en populär gång- och cykelväg för 
motionärer, och de boende i Löfsäng/Hajstorp får möjlighet att på ett sä-
kert sätt ta sig till centrum utan att använda bilen. 
2) Inom centrum åligger det fastighetsägarna utefter de kommunala gat-
orna att ombesörja renhållning, snöröjning och halkbekämpning. De som 
har fastigheter utefter gator där Trafikverket är väghållare slipper detta, 
då staten tar på sig detta ansvar. Åläggandet kommer från regler i den lo-
kala ordningsstadgan. Det är polisen som ska bevaka så att fastighetsäg-
arna sköter detta åläggande. När man är ute och går i samhället ser man 
att det är väldigt olika, och snöröjarna åker ut och in på gångbanorna ge-
nom snövallarna för att undvika att röja på någon sträcka där man inte får 
betalt för arbetet. De som använder gångbanan får då och då bitvis pulsa i 
snön, och det måste i synnerhet drabba de som använder hjälpmedel typ 
rollator eller rullstol. Om kommunen befriar fastighetsägarna från ansva-
ret och själva tar på sig att utföra röjning och sandning, blir kvaliteten 
mycket bättre och därmed minskas risken för fallolyckor. 
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forts. Ks § 389 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018 föreslå kommunfullmäk-
tige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att föreslagna områ-
den ej ligger inom kommunens ansvarsområde. Om de områdena skulle 
utökas behöver tekniska nämnden få utökade resurser. 
 
Ingivaren av medborgarförslaget, Ulf Vallgren redogjorde för förslaget vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018. Kommunfull-
mäktige beslutade vid samma sammanträde att avslå den första delen i 
medborgarförslaget (punkt 1) och att återremittera den andra delen 
(punkt 2) till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2018, § 26 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 61 
Tekniska nämndens protokoll den 19 juni 2018, § 144 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 149 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2018, § 298 
Kommunfullmäktiges protokoll den 24 september 2018, § 112 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tekniska nämnden 
Kommunchefen 
Sekreteraren 
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Ks § 390  Dnr KS 2016/0156 
 

Föreläggande om yttrande över överklagande av Mark- och miljö-
domstolens dom om dispens för markavvattning på Ryholms 
Stormosse inom Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen delegerar till Utvecklingsutskottet att svara på föreläg-
gandet och lämna yttrande över överklagandet av Mark- och 
miljödomstolens dom om dispens för markavvattning på Ryholms 
Stormosse inom Töreboda kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Rölunda Produkter AB har överklagat Mark- och miljödomstolens, 
Vänersborgs tingsrätts dom om dispens för markavvattning på Ryholms 
Stormosse inom Töreboda kommun. Mark- och miljööverdomstolen, Svea 
Hovrätt har gett prövningstillstånd. 
 
Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt förelägger Töreboda kom-
mun att senast den 9 november 2018 (efter förlängning) komma in med 
ett skriftligt yttrande över överklagandet av Mark- och miljödomstolens, 
Vänersborgs tingsrätts dom. Av svaret ska framgå om kommunen medger 
eller motsätter sig klagandes yrkande om ändring. Om kommunen motsät-
ter sig överklagandet ska kommunen ange skälen för detta och de eventu-
ella bevis kommunen vill åberopa. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utvecklingsutskottet 
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Ks § 391 Dnr KS 2018/0332 
 

Förslag på begravningsombud i Töreboda kommun 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Leif Wilhelmsson förordnas som begrav-
ningsombud i Töreboda kommun också tidsperioden 1 januari 2019 – 31 
december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Länsstyrelsen ska, i enlighet med 51 begravningsförordningen  
(1990: 1147), utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat 
från och med 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfull-
mäktige. 
 
Länsstyrelsen ska nu förordna begravningsombud för tidsperioden 1 janu-
ari 2019 - 31 december 2022 och ger Töreboda kommun tillfälle att, i en-
lighet med 50 begravningsförordningen (1990: 1147), föreslå en eller flera 
personer som kan vara lämpliga för uppdraget som begravningsombud 
enligt begravningslagen. Förslag på lämpliga begravningsombud ska vara 
skriftligt motiverade. Länsstyrelsen emotser svar senast den 16 november 
2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 354 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Leif Wilhelmsson 
Länsstyrelsen 
Förvaltningssekreteraren 
Kommunsekreterarna 
Personalsekreteraren 
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Ks § 392 Dnr KS 2018/0264 
 

Statsbidrag för att införa eller höja låg dagpenning för de som 
deltar i daglig verksamhet (habiliteringsersättning) enligt Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dagersättningen för habiliteringsersättning höjs med 5 kronor per dag för 
heldag och 2:50 för halvdag till en beräknad kostnad av 125 000 kronor. 
Höjningen finansieras med statsbidrag. 
 
Lars-Åke Bergman (S), Ann-Charlott Karlsson (S), Johan Cord (S), Berit 
Bergman (S) Ingmar Andhill (S) och Mattias Faleke (V) deltog inte i det 
slutliga beslutet (när Vård- och omsorgsutskottets förslag ställdes mot det 
förslag som kommunstyrelsen utsett till motförslag). 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun har rekvirerat statsbidrag om 525 000 kronor från 
Socialstyrelsen, som ska användas till att införa habiliteringsersättning el-
ler höja en låg dagpenning. Då ingen lågsiktlighet finns i statsbidraget och 
då höjningen inte ryms i LSS ordinarie budget 2019, föreslås att hela den 
rekvirerade summan återbetalas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2018 att återremittera ärendet 
för utredning om intäkterna kan ökas genom att justera subventionerade 
avgifter. 
 
Socialchef Sandra Säljö har undersökt möjligheterna att höja måltidser-
sättningen inom LSS motsvarande den summan man då skulle höja habili-
teringsersättningen med. Det uppstår då direkt ett problem i detta resone-
mang, då alla som har habiliteringsersättning inte äter och vissa som äter 
har inte habiliteringsersättning. Att höja kostnaden för måltidsersätt-
ningen skulle därmed inte garantera att kostnadsökningen för habilite-
ringsersättningen ersätts i sin helhet. Risken är också stor att brukare slu-
tar att äta om kostnaden höjs. 
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forts. Ks § 392 
 
Att utreda om möjligheten finns att justera kostnaden för måltidsersätt-
ningen generellt, tas istället med som en fråga tillbaka till verksamheten 
LSS. Detta medför dock att socialchefen gör samma bedömning som innan. 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 8 oktober 2018 föreslå kom-
munstyrelsen besluta att inte utöka dagersättningen för habiliteringser-
sättning i Töreboda kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 26 september 2018 
Kommunstyrelsens protokoll den 13 juni 2018, § 246 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 oktober 2018, § 121 
Departementssekreterare Charlotta Örns e-postmeddelande den 23 okto-
ber 2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Mikael Faleke (M): Dagersättningen för habiliteringsersättning höjs med 5 
kronor per dag för heldag och 2:50 för halvdag till en beräknad kostnad av 
125 000 kronor. Höjningen finansieras med statsbidrag. 
 
Ann-Charlott Karlsson (S), Lars-Åke Bergman (S), Mattias Faleke (V), 
Johan Cord (S) och Ingmar Andhill (S): Dagersättningen för habiliterings-
ersättning höjs med 10 kronor för heldag och 5 kronor för halvdag till en 
beräknad kostnad av 250 000 kronor. Höjningen finansieras med statsbi-
drag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Vård- och omsorgsutskottets förslag, 
Mikael Falekes (M) yrkande och Ann-Charlott Karlssons (S) med fleras 
yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Mikael Falekes (M) yr-
kande. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Vård- och omsorgsutskot-
tets förslag är huvudförslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
1. Mikael Falekes (M) yrkande och Ann-Charlott Karlssons (S) med fle-

ras yrkande ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudför-
slaget. 

2. Vård- och omsorgsutskottets förslag ställs mot det förslag som kom-
munstyrelsen utser till motförslag. 
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Beslutsgång i omröstning om motförslag (punkt 1) 
 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Falekes (M) yrkande och Ann-
Charlott Karlssons (S) med fleras yrkande och finner att kommunstyrel-
sen utser Mikael Falekes (M) yrkande till motförslag. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositions-
ordning: 
Ja-röst för Mikael Falekes yrkande. 
Nej-röst för Ann-Charlott Karlssons (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 
 
Med nio ja-röster för Mikael Falekes (M) yrkande mot sex nej-röster för 
Ann-Charlott Karlssons (S) med fleras yrkande beslutar kommunstyrel-
sen utse Mikael Falekes (M) yrkande till motförslag. 
 
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene 
Näslin (M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Linn 
Brandström (M), Gunilla Fransson (L), Peter Sporrong (SD) och Bengt 
Sjöberg (M). 
 
Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Ann-Charlott Karlsson (S), 
Johan Cord (S), Berit Bergman (S), Ingmar Andhill (S) och Mattias Faleke 
(V). 
 
Reservation mot beslutet om motförslag 
 
Ann-Charlott Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet om motförslag. 
 
Beslutsgång enligt punkt 2 
 
Ordföranden ställer proposition på Vård- och omsorgsutskottets förslag 
och Mikael Falekes (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar 
Mikael Falekes (M) yrkande. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchef S. Säljö 
Ekonomikontoret 
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Ks § 393 Dnr KS 2018/0072 
 

Antagande av detaljplan för Töreboda Järneberg 6:1 med flera 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda 
Järneberg 6:1 med flera, antagandehandling oktober 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 april 2018 att uppdra till kommun-
ledningskontoret att genomföra samråd för Töreboda Järneberg 6:1 med 
flera enligt upprättad samrådshandling april 2018. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 9 maj 2018 att uppdra till kommunled-
ningskontoret att ta fram en kostnadskalkyl för att utöka studentboendet 
till 80 platser. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 augusti 2018 att uppdra till kom-
munledningskontoret att genomföra granskning för Töreboda Järneberg 
6:1 med flera enligt upprättad granskningshandling juni 2018. 
 
Plan- och exploateringschefen skriver i sin tjänsteskrivelse den 1 oktober 
2018 att detaljplanen upprättats för att möjliggöra ett kombinerat gästbo-
ende på campingen och ett elevboende för Naturbruksskolan Sötåsens ele-
ver. 
 
Beslutsunderlag 
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 april 2018, § 71 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 106 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 137 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 oktober 2018, § 186 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 394 Dnr KS 2018/0065 
 

Rättelse, namnändring av uthyrningsrummen i huvudbyggnaden 
på fastigheten Gjutaren 4 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ändrar namn på uthyrningsrummen i huvudbygg-

naden i fastigheten Gjutaren 4 enligt följande: 
 Aulan behåller sitt namn 
• Stora salen behåller sitt namn 
• Lilla Gjuteriet byter namn till Smedjan 
• Stora konferensrummet byter namn till Gjuteriet 
• Lilla konferensrummet byter namn till Kreativa rummet 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att snarast 

sätta upp namnskyltar med namnen på uthyrningsrummen i huvud-
byggnaden på fastigheten Gjutaren 4. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 om hyresnivåer för ut-
hyrning av lokalerna i fastigheten Gjutaren 4. Nivåerna är desamma men 
några av rummen har av praktiska skäl fått nya namn. 
 
Näringslivsstrategen föreslår kommunstyrelsen att ändra namnen på ut-
hyrningsrummen i fastigheten Gjutaren 4 enligt följande: 
 Aulan behåller sitt namn 
• Stora salen byter namn till Stora Gjuteriet 
• Lilla Gjuteriet byter namn till Smedjan 
• Stora konferensrummet byter namn till Gjuteriet 
• Lilla konferensrummet byter namn till Kreativa rummet 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktigs protokoll den 26 mars 2018, § 48 
Näringslivsstrategens tjänsteskrivelse den 12 september 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 oktober 2018, § 187 
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Utvecklingsutskottet beslutade den 9 oktober 2018 föreslå kommunstyrel-
sen besluta följande; 
Kommunstyrelsen antar namnändring av uthyrningsrummen i huvudbygg-
naden, fastigheten Gjutaren 4 enligt följande: 
 Aulan behåller sitt namn 
• Stora salen behåller sitt namn 
• Lilla Gjuteriet byter namn till Smedjan  
• Stora konferensrummet byter namn till Gjuteriet 
• Lilla konferensrummet byter namn till Kreativa rummet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag. Kommun-
styrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att snarast sätta upp 
namnskyltar med namnen på uthyrningsrummen i huvudbyggnaden på 
fastigheten Gjutaren 4. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Näringslivsstrategen 
IT-strateg H. Martinez 
Guldgruvan 
Ekonomikontoret 
Kommunchefen 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningschefen 
Förvaltningssekreteraren 
Kommunsekreterarna 
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Ks § 395 Dnr KS 2015/0078 
 

Kommunstyrelsens Utvecklingsstipendium – stipendiat 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. 2018 års utvecklingsstipendium tilldelas Magnus Johansson och 

Törebodakanalen. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att informera stipendiaten 

om beslutet. 
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att skriva ned motiver-

ingen till beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2009, § 117, att inrätta ett 
utvecklingsstipendium. 
 
Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra personer, företag, organisa-
tioner verksamma inom kommunen, som utfört eller utför insatser till 
gagn för kommunens framtid och utveckling eller för att berika livet för 
invånarna i kommunen. Stipendiet ska vara en stimulans för fortsatt ar-
bete. 
 
Fyra förslag till stipendiater har lämnats in. 
 
Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning har lämnat fem förslag 
till stipendiater. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 oktober 2018, § 189 
Utvecklingsenhetens förslag till stipendiater 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 9 oktober 2018 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsens utan förslag till beslut. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Karl-Johan Gustafson (C) med instämmande av Bengt Sjöberg (M) och 
Lars-Åke Bergman (S): 2018 års utvecklingsstipendium tilldelas Magnus 
Johansson och Törebodakanalen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Stipendiaten 
Ordföranden 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
Turist- och informationschefen 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Ks § 396 Dnr KS 2018/0328 
 

Folkhälsoplan 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Folkhälsoplan 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Folkhälsorådet beslutade den 20 september 2018, § 34, föreslå kommun-
styrelsen besluta att anta upprättat förslag till Folkhälsoplan 2019. 
 
Folkhälsostrategen föreslår den 21 september 2018 kommunfullmäktige 
besluta att anta upprättat förslag till Folkhälsoplan 2019. 
 
Folkhälsorådet beslutade den 20 september 2018 föreslå kommunstyrel-
sen att efterfråga en uppföljning av Bäst hälsa 2020 från Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsorådets protokoll den 20 september 2018, § 32 och § 34 
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse den 21 september 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 oktober 2018, § 191 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 9 oktober 2018 föreslå kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till 
Folkhälsoplan 2019. Utvecklingsutskottet beslutade vidare att uppdra till 
kommunledningskontoret att efterfråga en uppföljning av Bästa hälsa 
2020 från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden senast den 22 januari 2019. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 397 Dnr KS 2018/0205 
 

Remiss, Ett ordnat mottagande- gemensamt ansvar för snabb 
etablering eller återvändande (SOU 2018:22) samt Promemoria 
2018-09-03 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunchefens yttrande som eget ytt-
rande till Arbetsmarknadsdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) har remitterat betän-
kandet ”Ett ordnat mottagande- gemensamt ansvar för snabb etablering 
eller återvändande (SOU 2018:22)” till bland andra Töreboda kommun för 
synpunkter. 
 
Inom Justitiedepartementet har en kompletterande promemoria i frågan 
om eget boende för asylsökande med flera tagits fram. Remissen omfattar 
både betänkandet och promemorian. Remissvaret ska ha inkommit till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 november 2018. 
 
Yttrande – sammanfattning av betänkandet 
Töreboda kommun är sammantaget negativ till betänkandets huvudför-
slag och vi förordar utredningens alternativa upplägg. Vi är positiva till de 
förslag som främjar jämnare fördelning, ett sammanhållet mottagande för 
individ och kommuner, mindre flyttar och en snabbare etablering. Dessa 
fördelar i betänkandet uppväger dock inte de brister som vi tycker finns i 
betänkandets perspektiv och konsekvensbedömning. Dessa brister är 
sammanfattningsvis följande: 
• Betänkandet utgår mer från Migrationsverkets perspektiv än från kom-

munernas och individernas. 
• Detaljerade krav på snabbhet i den första handläggningen 

(Migrationsverket och Arbetsförmedlingen) går före en träffsäker be-
dömning. 

•Specificerade krav på kommunerna när det gäller mottagandetider mot-
svaras inte av krav på Migrationsverket när det gäller handläggningsti-
der. 
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• Uppfattningen att kommunernas ekonomiska förutsättningar för ett för-

ändrat mottagande kan vänta är felaktig. Det är nödvändigt att de ekono-
miska förutsättningarna är bättre utredda innan ett så omfattande för-
slag läggs fram. 

• Betänkandets syn på schablonersättningen för nyanlända som endast 
initial och att kostnadsutjämningen kommer att reglera kostnadsskillna-
der på sikt innebär enligt vår uppfattning en ökad orättvisa. Kommuner 
som har ett stort mottagande (egenbosatta nyanlända) missgynnas av ett 
sådant system.  

• Uppfattningen att mottagning av nyanlända (anvisade och egenbosatta) 
kommer att bli jämnt fördelad mellan kommunerna i framtiden är en 
aning naiv och innebär risk för felaktiga förslag avseende den ekono-
miska ersättningen. 

• Vi läser in i betänkandet en uppfattning om att kommunerna kanske är 
överkompenserade i nuvarande ersättningssystem. Fler schablonersätt-
ningar ersätts med utökad kontroll. Erfarenheter från andra områden vi-
sar att ett sådant synsätt snarare ökar än minskar den administrativa 
bördan. 

• Kommuner och landsting tillfördes 10 miljarder kronor 2017 i form av 
en permanent nivåhöjning av de generella statsbidragen. Av dessa förde-
lades 7 miljarder kronor som ett särskilt stöd med anledning av flykting-
situationen. Dessa extra statsbidrag har varit en ekonomisk räddning för 
kommuner som har ett stort mottagande. Stödet med anledning av flyk-
tingsituationen ska fasas in i anslaget för kommunalekonomisk utjäm-
ning, vilket kommer öka den ekonomiska orättvisan mellan kommuner. 
Utfasningen av detta flyktingstöd måste skjutas upp för att inte försvåra 
införandet av en snabbare och bättre etablering av nyanlända. 

 
Yttrande – synpunkter på delar i betänkandet 
• Ankomstcenter: Innan avveckling helt eller delvis av nuvarande perma-

nenta mottagningscenter (Töreboda kommun har två i mindre orter) 
måste Migrationsverket planera tillsammans med berörd kommun. Om 
staten får ett fortsatt ansvar för alla asylsökande bör det undersökas om 
inte välfungerande ankomstcenter i mindre kommuner kan bibehållas. 

• Tiden innan anvisning till kommun: Tiden måste vara tillräcklig så att 
nästan alla som anvisas till kommunen sedan får uppehållstillstånd. 

• Handläggningstid för Migrationsverket: Handläggningstider för asylsök-
ande som anvisats till kommunen bör tidsbegränsas. 

• Ensamkommande: Staten bör ha ankomstansvaret även för ensamkom-
mande. 
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• Fördelningsmetod och beslut om andelstal: Töreboda anser inte att 

Migrationsverket ska besluta om andelstal. Migrationsverket kan ta fram 
beräkningsunderlag och länstal. Fördelning av länstalet bör överlåtas till 
Länsstyrelsen och berörda kommuner. Arbetsmarknadsregioner spelar 
större roll än enskilda kommuner. 

• Avresecenter: Vi är positiva till särskilda avresecenter under förutsätt-
ning att det är få av de kommunplacerade som får avslag på asylansökan. 

 
Yttrande – promemorian 
Töreboda kommun är positiv till promemorians (”ett socialt hållbart eget 
boende för asylsökande”) förslag att som ett komplement till den sociala 
prövningen tillfälligt undanta vissa bostadsområden helt från möjligheten 
till eget boende med bibehållen dagersättning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 oktober 2018, § 192 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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Ks § 398 Dnr KS 2018/0342 
 

Förslag till komplettering av reglerna för vägbidrag och att inte 
betala ut särskilt driftsbidrag för enskilda vägar under 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige kompletterar regler för vägbidrag med Det årliga 

driftsbidraget betalas först, varefter resterande medel disponeras för 
särskilda driftsbidrag och förrättningskostnader. 

 
2. De ansökningar om särskilt driftsbidrag för enskilda vägar under 2018 

som inkommit före den 1 november kommer att betalas ut. 
 
Ann-Charlott Karlsson (S) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden beslutade den 11 september 2018, § 165 att: 
 föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun besluta att tekniska 

nämnden inte ska betala ut särskilda driftsbidrag till enskilda vägar un-
der 2018 med anledning av ansträngd driftsbudget och mål om att inte 
överskrida budget. 

 föreslå kommunfullmäktige i Töreboda kommun att komplettera regler 
för vägbidrag med Det årliga driftsbidraget betalas förts, varefter reste-
rande medel disponeras för särskilda driftsbidrag och förrättningskost-
nader. 

 
Inom Töreboda kommun finns ett antal vägsamfälligheter som ansvarar 
för det enskilda vägnätet. En vägsamfällighet som har en enskild väg kan få 
årligt driftsbidrag från Trafikverket för drift- och underhåll. För att erhålla 
detta bidrag ställer Trafikverket vissa krav samt gör besiktningar med 
jämna mellanrum för att säkerställa att kraven efterlevs. De enskilda vägar 
som är berättigade till bidrag från Trafikverket erhåller även bidrag från 
kommunen enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige. Utöver det årliga driftsbidraget kan vägsamfälligheter även söka sär-
skilt driftsbidrag om större upprustningar behövs. Om dessa åtgärder be-
viljas bidrag från Trafikverket kan även kommunen betala ut en del till 
detta enligt samma beslut som tidigare. 
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Det beslut som finns om storlek på dessa två utbetalningar har ingen be-
gränsning utan ska betalas ut oavsett om budgeterade medel räcker eller 
ej. 
 
Gatuavdelningen har fått in två ansökningar gällande särskilt driftsbidrag 
om cirka 30 000 kronor (Månsarud vägsamfällighet) samt 19 000 kronor 
(Movägen). Budget för bidrag till enskilda vägar är 550 000 kronor och för 
de årliga driftsbidragen har det i år betalats ut cirka 620 000 kronor. 
 
Gatuavdelning aviserade tidigare under året ett underskott gällande drif-
ten men har vid senare prognoser bedömt att budgeten kan hållas med 
återhållsamhet och god kontroll. I och med detta anser verksamhet teknik 
att det kommer att bli svårt med nollprognos/nollbudget om det särskilda 
driftsbidraget behöver betalas ut. Tekniska nämnden anser att dessa och 
eventuellt kommande ansökningar under året bör avslås med anledning 
av ansträngd driftsbudget. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 9 oktober 2018 föreslå kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige besluta följande; 
 Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden inte ska betala ut sär-

skilda driftsbidrag till enskilda vägar under 2018 med anledning av an-
strängd driftsbudget och mål om att inte överskrida budget. 

 Kommunfullmäktige kompletterar regler för vägbidrag med Det årliga 
driftsbidraget betalas först, varefter resterande medel disponeras för sär-
skilda driftsbidrag och förrättningskostnader. 

 
Månsaruds samfällighetsförening hemställer i skrivelse den 22 oktober 
2018 att särskilt driftbidrag betalas ut i enlighet med tidigare hantering, 
eftersom 
• Antagna regler enligt beslut 951218 fortfarande gäller 
• Att retroaktiva ändringar rimligtvis inte kan göras 
• Att ändringar rimligtvis inte kan göras i pågående projekt 
 
Samfälligheten skriver vidare att det inte framgår i tekniska nämndens 
protokoll från den 11 september 2018 hur pågående ärenden ska hanteras 
eller hur/när redan inlämnade ansökningar ska hanteras för utbetalning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll den 11 september 2018, § 165 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 oktober 2018, § 193 
Månsaruds samfällighetsförenings skrivelse den 22 oktober 2018 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Den första punkten i Utvecklingsutskottets förslag 
stryks. De ansökningar om särskilt driftsbidrag för enskilda vägar under 
2018 som inkommit före den 1 november kommer att betalas ut. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

   



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-31 654 

______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 399 Dnr KS 2018/0337 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förteckningen över motioner och med-

borgarförslag som inte färdigberetts, bilaga. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har kom-

mit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där 
beredningen tagit längre tid än ett år. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Motioner 
Diarienummer 2012/00186: motion om upprustningsplan för skolor och för-
skolor: 
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet den 23 
september 2015. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 oktober 2015 att åter-
remittera ärendet till tekniska förvaltningen på grund av ofullständigt svar 
på motionen. Fastighetsavdelningen har återkommit med ett nytt svar på 
motionen. Utskottet behandlade motionen den 11 maj 2017och beslutade 
att informationen har mottagits och att den översänds till kommunstyrel-
sen för kännedom. Utskottet efterfrågar en prioriteringsordning för de 
olika projekten. 
 
Motionen har beretts i Utbildnings- och kulturutskottet och behandlades 
på kommunstyrelsen sammanträde den 3 oktober 2018. 
 
Diarienummer 2017/33: Motion om att införa verksamhetsvaktmästare 
inom utbildningsverksamheten: 
Anne-Charlotte Karlsson(S) har inkommit med en motion om att införa 
verksamhetsvaktmästare inom utbildningsverksamheten. I motionen yr-
kas att: 
• en utredning görs för att ta fram de fördelar det skulle innebära 
• verksamhetsvaktmästare återinförs i Töreboda kommun 
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Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 8 mars 2018 att remittera 
motionen till tekniska nämnden för utredning och svar senast den 13 sep-
tember 2018. Planeringen är att ett svar på motionen lämnas till 
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i november 2018. 
 
Medborgarförslag 
Rapport om utredningsläget för inte färdigberedda medborgarförslag är 
följande:  
Diarienummer 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktuali-
serar, lyfter fram och påminner om barnkonventionens betydelse: 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015 att medborgarförslaget 
remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Svar på medborgarförslaget lämnades av utbildningschefen och kvalitets-
utvecklaren i februari 2016 till både utbildnings- och kulturutskottet och 
till utvecklingsutskottet. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 mars 2016 att föreslå 
kommunstyrelsen: 
1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet 
aktualiseras i kommunens verksamheter. 
2. Följande punkter används inför alla beslut inom alla verksamhetsområ-
den i syfte att lyfta fram rättigheter enligt barnkonventionen: 
 Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa? 
 Har unga fått säga sin mening? 
 Vilket är vårt syfte? 

 
Utvecklingsutskottet beslutade den 30 mars 2016: 
1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret. 
2. Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret ta kontakt 
med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och be 
dem komma till ett kommunfullmäktigesammanträde våren eller hösten 
2016 och informera om hur en kommun kan arbeta med barnrätts- och 
ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten. 
 
Kommunledningskontoret tog inte någon kontakt med MUCF angående 
punkt 2 i utvecklingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat 
och kommunchefen anser att aktiviteter med anledning av medborgarför-
slaget bör ingå i kommunfullmäktiges svar. 
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När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så 
har den inte slutförts. 
 
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konven-
tionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen 
har utsett en person som ska ta fram en vägledning som ska hjälpa till med 
tolkning och tillämpning av konventionen. Regeringen har även tillsatt en 
utredning som ska kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis 
överensstämmer med barnkonventionen. 
 
Svaret på medborgarförslaget har försenats. Förslag till svar på medborg-
arförslaget blir bifall med planeringen att svarsförslag lämnas till utveck-
lingsutskottet i november 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 oktober 2018, § 83 
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2017, 40 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 mars 2018, 39 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 mars 2015, § 36 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 33 
Utvecklingsutskottets protokoll den 30 mars 2016, § 58 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 oktober 2018, § 194 
   Bilaga Ks § 399/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 400 Dnr Ks 2016/0234 
 

Aktuell skolstatistik 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Statistik av elevunderlag september 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 oktober 2018, § 126 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 401 Dnr KS 2018/0124 
 

Älgarås fotbollsanläggning 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Älgarås fotbollsplan sköts även fortsättningsvis av personal från AMU. 
 
2. En utvärdering görs av hur fotbollsplanen används, och resultatet av 

utvärderingen ska redovisas för kommunstyrelsen efter säsongen 
2019. 

 
Sammanfattning av ärendet  
 
Älgarås sportklubb beslutade vid årsmöte 2018 att lägga ned sin verksam-
het och erbjöd kommunen att ta över fastigheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, § 60 att överta fastig-
heten. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra åt kommunstyrel-
sen att förbereda en långsiktig skötsel av Älgarås fotbollsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2018, § 213 att uppdra till kom-
munledningskontoret att utreda och förbereda en långsiktig skötsel av 
Älgarås fotbollsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredningsansvarige Fredrik Lindströms tjänsteskrivelse den 2 oktober 
2018 
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2018, § 60 
Kommunstyrelsens protokoll den 23 maj 2018, § 213 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 oktober 2018, § 131 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
AMU 
Utredningsansvarige F. Lindström 
Sekreteraren 
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Ks § 402 Dnr Ks 2018/0355, 0356 
 

Information om skrivelser från Kommunal och Lärarförbundet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att svara på skri-
velserna och lägger i övrigt informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
I Kommunals skrivelse framförs det bland annat att de i samråd med 
Lärarförbundet påtalar dålig arbetsmiljö inom barnomsorgen. 
Kommunal önskar att på samverkansmötet den 8 oktober framföra sina 
åsikter angående de för stora barngrupperna inom barnomsorgen i 
Töreboda kommun. 
Det framförs också att när det ska byggas ny förskola i stället för 
Kornknarren, så tycker de att man bör ta hänsyn till rådande omständig-
heter och utöka antalet avdelningar, så att problemet med för stora barn-
grupper inte blir värre utan helst förbättras. 
Kommunal hänvisar till Lärarförbundets skrivelser angående köer och 
tankar om nybyggnationen och framtiden i Töreboda, samt att de håller 
med Lärarförbundet i deras oro om personal och barn på förskolorna. 
Kommunal vill också se en riskbedömning av detta. 
 
I Lärarförbundets skrivelse framförs bland annat oro över den höga ar-
betsbelastningen som råder på förskolorna i kommunen, och att det har 
varit så under en lång tid. 
Vidare framförs avseende att Kornknarren är i så dåligt skick och försko-
lan ska flytta till tillfälliga lokaler (moduler) i väntan på nybyggnation om 
cirka 2-3 år, samt att politiken har tagit beslut att modulerna ska utökas 
med en avdelning, så att det blir totalt sex avdelningar i ”tillfälliga” 
Kornknarren. 
Lärarförbundet tycker att det är bra, men anser att utökningen med en av-
delning med rådande barnomsorgskö inte räcker, då det är fler barn i kö 
än vad det finns platser i kommunen. 
Lärarförbundet har fått till sig att det skulle räknas på om nybyggnationen 
på den nya förskolan ska byggas med en sex-avdelningsförskola eller åtta- 
avdelningsförskola. Svaret som angetts av projektledaren Thomas 
Johansson är att det blir en sex-avdelningsförskola. Lärarförbundet vill se  
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en riskbedömning på detta, som borde ligga till grund för beslutet om att 
det blir en sex-avdelningsförskola och inte en åtta-avdelningsförskola. 
 
Lärarförbundet lämnar också synpunkter på att det även råder stora barn-
grupper på fritidshemmen i kommunen. Fritidshemmen delar sina lokaler 
med andra verksamheter, och vissa lokaler är inte anpassade för den verk-
samhet som bedrivs. Lärarförbundet vill att man ser över kommunens fri-
tidshem och skolor, och anser att det inte finns tillräckligt med utrymme 
för verksamheter och elevgrupper utifrån den stora barnkullen som nu 
finns på förskolorna, vilka kommunen ska placera genom hela skolsyste-
met. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 oktober 2018, § 135 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Barn- och utbildningschefen 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-31 661 

______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ks § 403 Dnr KS 2015/0011 
 

Information från Kommunalförbundet Skaraborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från Kommunalförbundet 
Skaraborgs sammanträde den 12 oktober 2018. 
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Ks § 404 Dnr KS 2015/0278 
 

Information från KHF (Kooperativa Hyresrättsföreningen) 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från KHF:s (Kooperativa 
Hyresrättsföreningen) sammanträde den 29 oktober 2018. 
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Ks § 405 Dnr KS 2015/0012 
 

Information från kommunchefen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunchefen informerar om startskottet idag för byggnationen av lä-
genheter i Kanalparken. 
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Ks § 406 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 8 oktober 2018 inklusive 
individärenden samma dag, vård- och omsorgsutskottets extra samman-
träde den 24 oktober 2018 individärenden 
utvecklingsutskottets sammanträde den 9 oktober 2018 och 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 11 oktober 2018 
 
Övriga  delegationslista nummer 
 
individ- och familjeomsorgen 9/18 
äldreomsorgen   10/18 
LSS    10/18 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
vård- och omsorgsutskottets ordförande 55-56/18 
socialchef Sandra Säljö  4/18 
barn- och utbildningschef Marita Friborg  39-40/18 
äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlsson 1/18 
socialsekreterare Jasminka Masic 4/18 
plan- och exploateringschef Dan Harryzon 11/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Delegater som anmält beslut  


