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Plats och tid Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 2 mars 2016, kl. 13.00–
14.35 och 15.00–17.25 

 
Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande 

Anne-Marie Lundin (M) 
Mikael Faleke (M) 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) 
Allan Jakobsson (C) för Pernilla Johansson (C) t.o.m. § 79, kl. 17.05 
Linn Brandström (M) för Ursula Evje (L) 
Lars-Åke Bergman (S), andre vice ordförande, fr.o.m. del av § 54, kl. 13.10 
Anne-Charlotte Karlsson (S) 
Bo Andersson (S) för Johan Cord (S) 
Anna-Karin Holgersson (S) 
Kenneth Carlsson (S) 
Therése Erikson (V) 
Peter Sporrong (SD) 

 
Övriga närvarande Mariana Frankén, kommunsekreterare 

se fortsättningssida 
 

Justerare Linn Brandström (M) 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 53-84 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………... 
  Mariana Frankén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg 
 
 Justerare ……………………………………………………………………………………… 
  Linn Brandström (M)  
 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2016-03-02 
 
Datum då   Datum då 
anslaget sätts upp   anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  

protokollet Kommunledningskontoret 
 
Underskrift ………………………………………………… 
 Agnetha Andersson 
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fortsättning 1:a sidan 
 
fortsättning Övriga närvarande: 
 
Anders Bernhall, ekonomichef, t.o.m. § 58 
Lena Tilstam, näringslivs- och kommunutvecklare, § 65 
Margret Josefsson, socialsekreterare, § 69-71 
Per-Ola Hedberg, socialchef, § 69-76 
Sandra Säljö, IFO-chef, § 69-71 
Tommy Sandberg, kommunchef 
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Ks § 53 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Linn Brandström 
(M). 
_____    
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Ks § 54  Dnr KS 2015/0209 
 

Årsredovisning 2015 för Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovisning 

2015 för Töreboda kommun med de vid sammanträdet föreslagna re-
daktionella ändringarna. 

 
2. Av årets resultat avsätts 7 731 000 kronor till resultatutjämningsreser-

ven. 
 
3. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resultat i 

driftbudgeten 2015 om sammanlagt 752 500 kronor till år 2016. Överför-
ingen finansieras via kommunens finansförvaltning. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen, efter justering med de vid 
sammanträdet föreslagna redaktionella ändringarna till revisorerna för 
granskning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat förslag till årsredo-
visning 2015 för Töreboda kommun. Årets verksamhet uppvisar ett ekono-
miskt resultat på 12,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med 
föregående år (+5,2 miljoner kronor). Resultatet motsvarar 2,6 % av skattein-
täkter och generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatet. 
 
Verksamheternas ekonomiska resultat visar både underskott och överskott. 
De verksamheter som redovisar störst underskott gentemot budget är vux-
enutbildning och IT-verksamhet. De verksamheter som redovisar störst över-
skott gentemot budget är teknisk verksamhet och grundskola. Resultatet har 
också påverkats positivt avseende återbetalning av AFA-medel 4,5 miljoner 
kronor, vinst vid försäljning av fondandelar 2 miljoner kronor samt extra 
statsbidrag till flyktingmottagande 2 miljoner kronor. 
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forts. Ks § 54 
 
Under året har 42,3 miljoner kronor förbrukats av de budgeterade investe-
ringsanslagen. Detta är en hög investeringsnivå jämfört med föregående år 
(25,7 miljoner kronor år 2014). Bland större investeringsprojekt kan nämnas 
fortsatt satsning på utbyggnad av bredband på landsbygden, ombyggnad av 
centralkök, moduler vid Björkäng och Kilenskolan, Älgarås servicehus samt 
ombyggnation av omklädningsrum vid Töreshov. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta Lednings- 
och styrprinciper 2015. I principerna anges bland annat att resultatöverför-
ing mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäktige för varje nämnd 
och styrelse efter att årsredovisningen är fastställd. Villkor för överföring av 
ett överskott av resultatet är följande: 
1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts 
2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer 
3. Ej felaktiga budgetantaganden 
 
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse den 23 februari 2016 att ett antal 
av kommunstyrelsens verksamheter medges föra över resultat i driftbudget-
en 2015 om sammanlagt 752 500 kronor till år 2016. 
 
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 91 
Tekniska nämndens protokoll den16 februari 2016, § 24 och 29 
Ekonomikontoret, Årsredovisning 2015 den 23 februari 2016 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 februari 2016 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 februari 2016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Föreslår två redaktionella ändringar i förslaget till 
årsredovisning. På sidan fyra (i det utskrivna dokumentet), ändras första me-
ningen i femte stycket under rubriken ”Kommunstyrelsens ordförande har 
ordet”, (Att spara energi är ofta en lönsamt.) till ”Att spara energi är ofta en 
lönsam affär.” På sidan 54 under rubriken ”Politisk ledning”, underrubrik 
”Framtiden”, fjärde stycket stryks meningen ”Vi räknar även med att se resul-
tat av satsningen på konstgräs på Töreshov under år 2016” och flyttas till ru-
briken ”Fritidsverksamhet” underrubrik ”Framtiden” på sidan 68. 
 
Anna-Karin Holgersson (S): Föreslår en redaktionell ändring i förslaget till 
årsredovisning. På sidan 14 (i det utskrivna dokumentet) under rubriken  
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”Ekonomisk analys” och underrubrikerna ”God ekonomisk hushållning” och 
”Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning”, i sjätte stycket, sista ra-
den stryks det första av det upprepade ordet ”jämfört” och ersätts med 
”med”. 
 
Anne-Marie Lundin (M): Föreslår en redaktionell ändring i förslaget till års-
redovisning. På sidan 57 (i det utskrivna dokumentet) under rubriken ”Kost-
enhet” och underrubrikerna ”Uppföljning ekonomi” och ”Kommentar till re-
sultatet”, omformuleras sista meningen (”Livsmedelskostnaderna klarat sig) 
alternativt tilläggs det som fattas. 
____    
 
Expedieras till; 
Ekonomichefen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Ks § 55  Dnr KS 2016/0050 
 

Ombudgetering av driftmedel och investeringar från 2015 till 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige avslår ombudgeteringar av driftmedel från 2015 

till 2016 med totalt 546 000 kronor. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringspro-

jekt från 2015 till 2016 med totalt 28 629 700 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden har kommit med en begäran om att ombudgetera drift-
medel, 546 000 kronor, vilket motsvarar gatuavdelningens överskott för att 
finansiera behovet av ett planerat underhåll av brunnar, samt översyn av 
branddammar. 
 
Ekonomienheten har upprättat förslag till ombudgeteringar beträffande in-
vesteringsanslag från 2015 års budget till 2016. Utgångspunkten i ekonomi-
enhetens förslag är verksamheternas redovisningar med förslag till ombud-
geteringar. 
 
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 9 februari 2016, § 24 
Ekonomichefens skrivelse den 19 februari 2016, Underlag för ombudget-
eringar från 2015 till 2016 
Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 27 och 29 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 22 februari 2016 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 23 februari 2016 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 56 Dnr KS 2016/0069 
 

Pröva om verksamheten i kommunens bolag varit förening med än-
damålet och utförts inom befogenheterna 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen bedömer att Törebodabostäder AB och Vänerenergi AB 
har bedrivit sina verksamheter i enlighet med det fastställda ändamålet och 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 bland annat att lägga 
till följande text till kommunstyrelsens reglemente; 
Styrelsen ska årligen, i samband med behandlingen av kommunens årsredo-
visning i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit för-
enlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Fin-
ner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till full-
mäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Kommunchefen skriver i tjänsteskrivelse den 29 februari 2016 att via änd-
ringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommu-
nala bolag styrts upp. I kommunallagen, 6 kapitlet, § 1 och § 1a framgår att 
kommunstyrelsen årligen samt i särskilt beslut ska pröva om bolaget har be-
drivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet och inom ra-
men för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen ska redovisa sin 
bedömning till kommunfullmäktige. 
 
Redovisning har inhämtats från Törebodabostäder AB och Vänerenergi AB. 
Utifrån dessa görs bedömningen att bolagen har bedrivit sin verksamhet i en-
lighet med det fastställda ändamålet och inom ramen för de kommunala be-
fogenheterna. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 136 
Törebodabostäder AB:s skrivelse den 25 februari 2016 
VänerEnergi AB:s skrivelse den 29 februari 2016 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 29 februari 2016 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunfullmäktige 
Törebodabostäder AB 
VänerEnergi AB 
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Ks § 57 Dnr KS 2015/0247 
 

Direktiv och preliminära ramar för driftbudget 2017 och flerårsplan 
2018-2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till ledningsgruppen att konsekvensbeskriva en 
besparing på 1 % (1 % av verksamhetens nettokostnad = 4,5 miljoner kro-
nor) enligt följande förslag till driftbudget 2017 (beloppen anges i tusen kro-
nor); 
 
 Budget 2016 Justeringar Budget 2017 
Kommunfullmäktige 2 602  2 602 
varav revision 580  580 
varav valnämnd 20  20 
varav överförmyndare 940  940 
Besparing/anpassning verk-
samhet 6.) 

 -4 500 -4 500 

Kommunstyrelsen    
Politisk ledning 5 150  5 150 
Ledningsverksamhet 12 693  12 693 
Utveckling, näringsliv, 
turism mm 

6 591  6 591 

Kostenheten -500  -500 
Köp fr ekonominämnden 3 886 200 4 086 
Köp fr It-nämnden 3 889  3 889 
Köp fr lönenämnden 2 640 -100 2 540 
Räddningstjänst 6 034 150 6 184 
Miljö- och byggverksamheten 2 849  2 849 
Teknisk verksamhet exkl. VA*) 27 940 -1 000 26 940 
Extra anslag tillägg lönepott 
TK 

  0 

Barnomsorg 1.) 40 580 1 450 42 030 
Grundskola 2.) och 7.) 91 078 4 400 95 478 
Gymnasieskola 46 505  46 505 
Vuxenutbildning 1 052  1 052 
Arbetsmarknadsåtgärder 1 919  1 919 
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Fritidsverksamhet 3.) 4 215 40 4 255 
Kulturverksamhet 4.) 6 464 560 7 024 
IFO 33 953  33 953 
Äldreomsorg 5.) 107 411 2 000 109 411 
LSS 56 860  56 860 
VA-verksamhet **) -6 000  - 6000 
It-nämnd -1 699  -1 699 
Ekonominämnd -25  -25 
Summa: 456087 7 700/-4 500 459287 
 
*) Lönepott Tekniska ingår i ofördelad lönepott. 
**) Inkl. sänkning av kapitalkostnader VA med - 1 069 tkr. 
OBS! Enligt Lednings- och styrprinciper ska kommunfullmäktige fatta beslut 
på nivån utbildning och så vidare. 
 
Specifikation till inriktningsförslag till förändrad budget: 
1.) Förskoleavdelning personal 1 200 tkr, Guldgruvan 250 tkr. 
2.) Kartläggning 500 tkr, anpassad studiegång 1 000 tkr, studievägledning 
500 tkr 
lärare 1 600 tkr, IKE Fredsberg 225 tkr, hjälpmedel 75 tkr, höjda lärarlöner 
500 tkr. 
3.) Föreningsbidrag 40 tkr. 
4.) Sångpedagog 230 tkr, kurslitteratur 30 tkr, biblioteksupphandling 50 tkr, 
kulturutvecklare 250 tkr. 
5.) Uppmana verksamheten att försöka skjuta på öppnandet av Aspen Gul till 
augusti 2017, 1500 tkr, rätt till heltid 500 tkr. 
6.) Sparbeting inom verksamheterna, -4 500 tkr. Uppdrag till förvaltningen 
att komma med förslag. 
7.) Finansiering från flyktingverksamhet, 2 000 tkr (kartläggning 500 tkr, an-
passad studiegång 1 000 tkr, studievägledning 500 tkr). 
 
Specifikation till inriktningsförslag till finansiering (se ekonomichefens sam-
manställning ”Resultatbudget 2017-2019”): 
8.) Ökat antal invånare - ökning av statsbidrag och skatteintäkter, 2 200 tkr 
(9 250 invånare). 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ekonomiberedningen beslutade den 16-17 februari 2016 föreslå kommun-
styrelsen besluta att uppdra till ledningsgruppen att konsekvensbeskriva en 
besparing på 2 % (1,5 % av verksamhetens nettokostnad = 7,7 miljoner kro-
nor). 
Följande förslag till driftbudget 2017; 
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Kommunfullmäktige     2 602 
 
Besparing/anpassning verksamhet  -9 000 -9 000 
 
Kommunstyrelsen 
Politisk ledning    5 150 
Ledningsverksamhet    12 693 
Utveckling näringsliv, turism m.m.  6 591 
Kostenhet    -500 
Köp från Ekonominämnden  200 4 056 
Köp från IT-nämnden    3 889 
Köp från Lönenämnden    -100 2 540 
Räddningstjänst     150 6 184 
Miljö- och byggverksamheten   2 849 
Teknisk verksamhet     -1 000 26 940 
Barnomsorg    1 450 42 030 
Grundskola    4 400 95 478 
Gymnasieskola    46 505 
Vuxenutbildning    1 052 
Arbetsmarknadsåtgärder    1 919 
Fritidsverksamhet    40 4 255 
Kulturverksamhet    560 7 024 
IFO     33 953 
Äldreomsorg    2 000 109 401 
LSS       58 860 
VA-verksamhet     -6 000 
IT-nämnd    -1 699 
Ekonominämnd    -25 
Summa    7 700 -9 000 454 787 
 
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i ärendet. I fredags kom 
en ny prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, se cirkulär 16.7 Bud-
getförutsättningar för åren 2016–2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiberedningens protokoll den 16-17 februari 2016, § 12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen uppdrar till ledningsgruppen att kon-
sekvensbeskriva en besparing på 1 % (1 % av verksamhetens nettokostnad = 
4,5 miljoner kronor) enligt ekonomiberedningens förslag till driftbudget 
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2017 i övrigt, dock med följande redaktionella ändringar. Förslaget till 
budget 2017 för LSS justeras till 56 860 tkr. Sparbetinget inom verk-
samheterna i not 6.) justeras till 4 500 tkr. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på ekonomiberedningens förslag och Bengt 
Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Bengt Sjöbergs 
(M) yrkande. 
 
Anteckning till protokollet 
 
Lars-Åke Bergman (S): medges följande anteckning till protokollet; Opposi-
tionen förbehåller sig rätten att återkomma till kommunstyrelsen med ett 
eget förslag och deltar därför inte i beslutet. 
_____    
 
Expedieras till; 
Ledningsgruppen 
Ekonomikontoret 
Sekreteraren 
  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-02 83 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 58  Dnr KS 2015/0247 
 

Direktiv för investeringsbudget 2017 och flerårsplan 2018-2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till ledningsgruppen att konsekvensbeskriva föl-
jande förslag till fördelning av investeringsbudgeten 2017 (beloppen anges i 
tusen kronor); 
 
Fastighet 
Moholms skola ventilation         500 
Centralskolan     6 000 
Vårdcentralen energi     1 500 
Ventilation Kornknarren     1 000 
Gata 
Tillgänglighet HIN         200 
Gata generellt     2 000 
Trafiksäkerhetsåtgärder         300 
GC-vägar     1 000 
LED     2 500 
Utveckling 
Kanalparken     3 500 
Gestaltning torget     1 000 
Gästhamnen     1 100 
Taxefinansierat VA   11 500 
Övrigt 
Växelplattform           50 
Tillgänglighetsrådet kommunhuset        100 
Inventarier kommunhuset           50 
Kost, inventarier, utrustning         150 
IT allmänt 
Central IT-kommunikation, nät         700 
Vård och omsorg 
Inventarier         800 
Utbildning och kultur 
Inventarier         800 
Utemiljö förskolor och skolor         500 
Teatern, golvrenovering         200 
Fritidsgårdar          200 
Summa  35 650 
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Sammanfattning av ärendet 
 
Ekonomiberedningen beslutade den 16-17 februari 2016 att lämna följande 
förslag om investeringsbudget 2017 till kommunstyrelsen; 
 
Fastighet 
Moholms skola ventilation         500 
Centralskolan     6 000 
Vårdcentralen energi     1 500 
Ventilation Kornknarren     1 000 
Gata 
Tillgänglighet HIN         200 
Gata generellt     2 000 
Trafiksäkerhetsåtgärder         300 
GC-väger     1 000 
LED     2 500 
Utveckling 
Kanalparken     3 500 
Gestaltning torget     1 000 
Gästhamnen     1 100 
Taxefinansierat VA   11 500 
Övrigt 
Växelplattform           50 
Tillgänglighetsrådet kommunhuset        100 
Inventarier kommunhuset           50 
Kost, inventarier, utrustning         150 
IT allmänt 
Central IT-kommunikation, nät         700 
Vård och omsorg 
Inventarier         800 
Utbildning och kultur 
Inventarier         800 
Utemiljö förskolor och skolor         500 
Teatern, golvrenovering         200 
Fritidsgårdar          200 
Summa  35 650 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomiberedningens protokoll den 16-17 februari 2016, § 13 
 
 
 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-02 85 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 58 
 
Anteckning till protokollet 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S) medges följande anteckning till protokollet; Op-
positionen förbehåller sig rätten att återkomma till kommunstyrelsen med 
ett eget förslag och deltar därför inte i beslutet. 
_____    
 
Expedieras till; 
Ledningsgruppen 
Ekonomikontoret 
Sekreteraren 
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Ks § 59  Dnr KS 2016/0010 
 

Nya renhållningsföreskrifter från och med 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till nya renhållningsföre-
skrifter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inom AÖS finns för närvarande tre gällande avfallsföreskrifter. En för Skara, 
en för Mariestad och Gullspång samt en för Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, 
Tibro och Töreboda. För att möjliggöra samordning och effektivisering har 
AÖS upprättat ett utkast till en gemensam och uppdaterad avfallsföreskrift. 
 
AÖS skriver att med anledning av att medlemskommunernas fullmäktige-
församlingar kommer att fastställa det slutliga förslaget till gemensam av-
fallsföreskrift, bör respektive kommunstyrelse informeras och ges möjlighet 
att lämna synpunkter i ett tidigt skede innan direktionen behandlar kom-
mande förslag till samråds- och utställningshandlingar. 
 
Förbundschef Lars Persson, AÖS lämnade en redogörelse i ärendet vid ut-
vecklingsutskottets sammanträde den 10 februari 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förbundschef Lars Persson, AÖS förslag till direktionen den 11 januari 2016 
Utkast till Avfallsföreskrifter för Falköpings, Gullspångs, Hjo, Karlsborgs, 
Mariestads, Skara, Tibro och Töreboda kommuner 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 25 
_____    
 
Expedieras till; 
AÖS 
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Ks § 60  Dnr KS 2014/0154 
 

Nominering till styrelsen och valberedningen för Coompanion – 
Kooperativ Utveckling Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen nominerar Pernilla Johansson (C) till styrelsen för 
Coompanion – Kooperativ Utveckling Skaraborg. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun har som medlemsorganisation i Coompanion, Kooperativ 
utveckling Skaraborg, möjlighet att nominera till styrelsen, ordinarie och 
suppleanter. Valberedningen vill även få namnförslag för valberedningsupp-
drag. Sista datum för nominering är torsdagen den 10 mars. Stämman är den 
15 april. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 28 
_____    
 
Expedieras till; 
Coompanion – Kooperativ Utveckling Skaraborg 
Den nominerade 
Administratör A. Andersson 
Sekreteraren 
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Ks § 61  Dnr KS 2015/0231 
 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag till 
ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner efter justering av texten i 8 § Placering av varor, redskap och for-
don, så att orden ”den förhyrda” tilläggs i första meningen före ordet ”försälj-
ningsplatsen” och i 14 § Elanslutning, så att el ingår i hyresavgiften. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden beslutade den 9 juni 2015 att skicka de uppdaterade ord-
ningsföreskrifterna för torghandel i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner på remiss till kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång. 
 
Verksamhet teknik har tagit fram uppdaterade ordningsföreskrifter för torg-
handel då förändringar skett i gällande regelverk. Samtidigt har en anpass-
ning gjorts av respektive kommuns ordningsföreskrifter för att möjliggöra ett 
MTG-gemensamt dokument. Samråd har skett med torghandlare under arbe-
tets gång. En remissutgåva har delgivits ett antal torghandlare som därmed 
haft möjlighet att inkomma med synpunkter. De största förändringarna i för-
slaget är att nya lagar för kassaregister och vågar har införts samtidigt som 
vissa livsmedelslagar förändrats. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2015 att tillstyrka upprättat 
förslag till Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner med följande tillägg och ändring; 
sidan 2, § 5 att försäljning även får ske de sex dagar som infaller närmast före 
påsk-, midsommar- och juldagen, 
sidan 4, att paragraferna numreras i löpande ordning. 
 
Tekniska nämnden har uppdaterat ordningsföreskrifterna och beslutade den 
26 januari 2016 föreslå kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång att anta ordningsföreskrifterna för torghandel i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. 
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forts. Ks § 61 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll den 9 juni 2015, § 146 
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 november 2015, § 196 
Kommunstyrelsens protokoll den 25 november 2015, § 357 
Tekniska nämndens protokoll den 26 januari 2016, § 10 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 29 
Mariestads kommunstyrelses arbetsutskotts protokoll den 17 februari 2016, 
§ 63 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 februari 2016 föreslå kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige besluta att, för Töreboda kommuns del, anta 
upprättat förslag till ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner efter justering av texten i § 14, Elanslut-
ning, så att el ingår i hyresavgiften. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag. 
 
Anne-Marie Lundin (M): I första meningen i förslaget till lokala ordningsföre-
skrifter för torghandel, 8 § Placering av varor, redskap och fordon, tilläggs före 
ordet ”försäljningsplatsen”, orden ”den förhyrda”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och 
Anne-Marie Lundins (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar 
Anne-Marie Lundins (M) yrkande. 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 62  Dnr KS 2015/0232 
 

Taxor för torghandel 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till taxor för Töreboda kommuns 
torghandelsplatser att gälla från och med den 1 maj 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden beslutade den 13 oktober 2015 att skicka ärendet om 
taxor för torghandeln i Töreboda vidare till kommunstyrelsen i Töreboda 
med förslag att besluta om följande nya taxor; 
 
Taxa/Kommun Töreboda 
Årsplats 3 m 2 630 kr 
Dagplats 3 m 200 kr 
 Torsdagar, inkl. el 
 
Verksamhet teknik har tagit fram uppdaterade ordningsföreskrifter för torg-
handel då förändringar skett i gällande regelverk. Samtidigt har en an-
passning gjorts av respektive kommuns ordningsföreskrifter för att möjlig-
göra ett MTG-gemensamt dokument. I och med det har även taxorna setts 
över för att vara jämförbara mellan de tre kommunerna. Taxorna i Töreboda 
ligger något högre än i de två andra kommunerna. I Töreboda ingår el och 
sophantering vilket inte ingår i Mariestad. I följande tabell redovisas nu gäl-
lande taxor för respektive torgplats; 
 
Taxa/Kommun Töreboda Mariestad Gullspång Hova 
Årsplats 12 m   3 150 kr 3 150 kr 
Årsplats 6 m  5 400 kr 2 925 kr 2 925 kr 
Årsplats 3 m 4 000 kr 2 700 kr 2 340 kr 2 340 kr 
Dagplats 6 m  370 kr 210 kr 210 kr 
Dagplats 3 m 175 kr 180 kr 105 kr 105 kr 
El (kr/dag) 0 kr 32 kr 0 kr 0 kr 
 Torsdagar + 

lördagar, 
inkl. el och 
sophämtning 

Onsdagar + 
lördagar, 
exkl. el och 
sophämtning 

Tisdagar, 
inkl. el 

Fredagar, 
inkl. el 
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forts. Ks § 62 
 
I förslaget till nya ordningsföreskrifter för torghandel görs följande änd-
ringar: 
• Torghandeln i Töreboda sker endast på torsdagar 
• Sophämtning ingår ej i Töreboda 
• Kostnad för el ingår generellt ej om annat inte beslutas i respektive kom-

muns taxa för torghandel 
 
Baserat på nuvarande taxor och de förändringar som föreslås i ordningsfö-
reskrifterna har verksamhet teknik kommit fram till följande förslag på nya 
taxor för torghandeln i Töreboda. Kostnaden för el i Mariestad är 32 kr/dag 
vilket ger en årskostnad på 1 280 kr om platsen används en dag i veckan un-
der 40 veckor/år. Baserat på halva årskostnaden för en torgplats i Mariestad 
plus kostnaden för el föreslår verksamhet teknik att taxan för en torgplats på 
3 meter ska kosta 2 630 kr/år i Töreboda. 
 
Kostnaden för en dagsplats i Mariestad uppgår till 180 kr plus el för 32 kr vil-
ket ger en total kostnad på 212 kr/dag. Med detta som underlag föreslås att 
kostnaden för en dagsplats höjs till 200 kr/dag i Töreboda. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 november 2015 att remittera ärendet 
om taxor för torghandel till kommunledningskontoret för utredning om el in-
går eller ej i förslaget till ny taxa. Kommunchefen meddelar i e-postmeddelan-
de den 17 december att VA- och gatuchefen bekräftat att el ingår i förslaget 
till ny taxa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 november 2007, § 87 
Tekniska nämndens protokoll den 13 oktober 2015, § 224 
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 november 2015, § 195 
Kommunchefens e-postmeddelande den 17 december 2015 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 30 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 63 Dnr KS 2015/0069 
 

Tillstånd till kameraövervakning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ansökan om kameraövervakning 
för rovdjursinventering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillstånd att till och med den 31 de-
cember 2017 använda 30 övervakningskameror för att inventera stora rov-
djur i länet. 
 
Länsstyrelsen ansöker nu om att få utöka antalet kameror från 30 till 75 
stycken och att vissa villkor för befintligt övervakningstillstånd ändras. 
Samtidigt ansöker länsstyrelsen om att tillståndet ska förlängas några år, ex-
empelvis till och med 2018. Syftet med kameraövervakningen är att öka kun-
skapen om förekomsten av lodjur i länet. 
 
Töreboda kommun ges tillfälle att lämna synpunkter till Länsstyrelsen på 
ansökan senast den 15 mars 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 18 februari 2016 
_____    
 
Expedieras till; 
Länsstyrelsen 
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Ks § 64 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 25 minuter (klockan 14.35–15.00). 
_____    
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Ks § 65  Dnr KS 2014/0138 
 

Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för komplettering med 
de delar som redovisades vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2007 att anta nu gällande till-
växt- och näringslivsprogram. Näringslivs- och kommunutvecklaren anger i 
tjänsteskrivelse den 2 september 2014 att programmet ska revideras vart 
tredje år men så har inte skett. Ett omtag behöver därför göras av program-
met för att det ska vara aktuellt för nuvarande förhållanden i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2014 att uppdra åt näringslivs- 
och kommunutvecklaren att utvärdera och presentera utfall av nuvarande 
Tillväxt- och näringslivsprogram (Kf § 11/2007) och att i samråd med be-
rörda kollegor ta fram material till ett nytt Tillväxt- och näringslivsprogram 
efter färdigställd ny vision för Töreboda kommun. Programmet ska gälla i tre 
år från beslutsdatum i kommunfullmäktige och därefter revideras. 
 
Näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstam har i samarbete med 
Framtidsberedningen upprättat förslag till Näringslivsprogram för Töreboda 
kommun, daterat den 25 november 2015. Programmet föreslås gälla från och 
med 2016 till och med 2018. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 7 december 2015 att remittera Närings-
livsprogrammet till tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kom-
munledningskontoret och partigrupperna för yttrande senast den 27 januari 
2016. Kraftgruppen, LRF Töreboda, Töreboda handel och FR Töreboda be-
reds tillfälle att lämna synpunkter inom samma tid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2007, § 11 
Näringslivs- och kommunutvecklarens tjänsteskrivelse den 2 september 
2014 
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forts. Ks § 65 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 17 september 2014, § 114 
Kommunstyrelsens protokoll den 1 oktober 2014, § 262 
Näringslivs- och kommunutvecklarens förslag på arbetsgång för framtagande 
av Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2020 
Näringslivs- och kommunutvecklarens tjänsteskrivelse den 13 maj 2015 med 
bilagorna Förslag på arbetsgång för framtagande av Näringslivsprogram för 
Töreboda kommun 2016-2020 och Uppföljning av Tillväxt- och Näringslivs-
program från 2007 
Utvecklingsutskottets protokoll den 27 maj 2015, § 98 
Näringslivs- och kommunutvecklarens skrivelse ”Nuläge framtagande av nytt 
Tillväxt- och näringslivsprogram” den 19 augusti 2015 
Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2015, § 134 
Näringslivs- och kommunutvecklarens förslag till Näringslivsprogram den 25 
november 2015 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 212 
Moderaternas remissyttrande den 19 januari 2016 
Socialdemokraternas remissyttrande den 25 januari 2016 
Centerpartiets fullmäktigegrupps remissvar den 25 januari 2016 
Tekniska nämndens protokoll den 26 januari 2016, § 16 
Kraftgruppens synpunkter den 27 januari 2016 
Näringslivs- och kommunutvecklarens sammanställning av remissvaren den 
1 februari 2016 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S): Ärendet åter-
remitteras till kommunledningskontoret för komplettering med de delar som 
redovisades vid sammanträdet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller åter-
remitteras enligt Bengt Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrel-
sen återremitterar ärendet. 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunchefen 
Näringslivs- och kommunutvecklaren 
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Expediering: 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
Ks § 66 Dnr KS 2016/00024 
 

Ansökan om extra bidrag, BK Halna 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar BK Halnas ansökan om extra bidrag med 50 000 
kronor. Bidraget finansieras med medel avsedda för bidrag till stödinsatser 
av förebyggande karaktär för asylsökande barn under 18 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
BK Halna ansöker om bidrag med 50 000 kronor till en innebandysarg i 
Idrottshallen. Klubbens nuvarande innebandysarg är utsliten, ihoplappad och 
i det närmaste uttjänt. BK Halnas ekonomi är god och stabil. Den tillåter dock 
inte en investering i storleken 50 000 kronor. Därför önskar föreningen bi-
drag för en ny rink som i fullstorlek kostar 87 500 kronor inklusive moms. 
Innebandyrinken skulle även kunna användas fritt under dagtid av Central-
skolan och skol-IF. 
 
BK Halna är en av Törebodas största idrottsföreningar och därtill växande. 
Föreningen har seniorlag i division två på både dam- och herrsidan. Den här 
säsongen finns 198 ungdomar som tränar och spelar matcher flera gånger i 
veckan. I den skaran ingår också ett ökande antal nyanlända barn som intres-
serar sig för sporten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 februari 2016, § 19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker BK Halnas ansökan. 
_____    
 
Expedieras till; 
BK Halna 
Ekonomikontoret 
Socialchefen 
Barn- och utbildningschefen  
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Ks § 67 Dnr KS 2016/00037 

 

Prioriterade mål för barn- och utbildningsenhetens verksamhet 
läsåret 2016/2017 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer att språkutveckling, läsförståelse och skrivför-
måga ska vara prioriterade mål för barn- och utbildningsenhetens verksam-
het läsåret 2016/2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
I enlighet med årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete ska huvudmannen, i 
februari, fastställa prioriterat mål för läsåret 2016/2017. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet diskuterade vid sammanträdet den 11 feb-
ruari 2016 eventuella prioriteringar och enas om att föreslå kommun-
styrelsen att det påbörjade arbetet med språkutveckling, läsförståelse och 
skrivförmåga blir det prioriterade målet ytterligare ett år. Det är också det 
mål som samarbetet med Skolverket kring projektet Samverkan Bästa skola 
fokuserar på. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 februari 2016, § 17 
_____    
 
Expedieras till; 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 68  Dnr KS 2015/0282 
 

Revisionsrapport - Granskning av miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet inom MTG-kommunerna 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
PwC har, på uppdrag av revisorerna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner, genomfört en granskning av miljö- och byggnadsnämndens verk-
samhet inom MTG-kommunerna. Granskningen har sammanfattats i en revi-
sionsrapport, Granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, 
MTG-kommunerna, november 2015. Granskningen visade att miljö- och 
byggnadsnämndens verksamheter avseende system för planering, uppfölj-
ning och utveckling inte är helt ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredstäl-
lande utifrån sitt uppdrag. Rapporten har översänts till medlemskommuner-
nas kommunstyrelser och kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 26 
_____    
 
Expedieras till; 
Revisorerna 
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
 
 
 
Ks § 69  
 

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken (FB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 21 
_____    
 
Expedieras till; 
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Ks § 70 Dnr KS 2013/00093 
 

Förändring av avtal med Migrationsverket om mottagande av en-
samkommande flyktingbarn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner att ett nytt avtal tecknas med Migrations-

verket om 30 asylplatser mot tidigare 7. 
 
2. Det nya avtalet ska gälla från och med den 1 april 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2015 att godkänna upprättat förslag 
till nytt avtal med Migrationsverket om sju asylplatser mot tidigare tre, samt 
förändringen av avtalet så att Töreboda kommun även kan ta emot ensam-
kommande barn som är flickor. Det nya avtalet gäller från den 1 oktober 
2015. Kommunstyrelsen beslutade också att uppdra åt kommunledningskon-
toret att undersöka möjligheterna att ordna boendet i Töreboda istället. 
Uppdraget skulle redovisas senast den 31 december 2015. 
 
IFO-chef Sandra Säljö föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att ett 
nytt avtal tecknas med Migrationsverket om 30 asylplatser mot tidigare 7 och 
att det nya avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2016. 
 
Under 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige, vilket är en 
markant ökning från tidigare år, 2014 sökte 7 049 barn asyl och 2013 sökte 
3 852 barn asyl. Den 1 januari fanns det 33 568 asylsökande ensamkom-
mande barn inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. 
 
Töreboda kommun har idag ett avtal med Migrationsverket att alltid tillhan-
dahålla plats åt 7 asylsökande barn. Detta innebär att så fort en av dessa sju 
barn får uppehållstillstånd skall kommunen inom en månad anmäla att kom-
munen har en ledig plats. Töreboda kommun har dock fått ett fördelningstal 
på 56 asylsökande barn från och med år 2016 (tidigare fördelningstal 2015 
var 7), vilket innebär att Migrationsverket kan anvisa upp till 56 asylsökande 
barn till Töreboda trots att Töreboda bara har avtal om 7 platser. 
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forts. Ks § 70 
 
Under 2015 har Töreboda haft långt fler asylsökande än 7, i skrivande stund 
har Töreboda kommun ansvar för 48 asylsökande barn som ännu inte har fått 
något beslut på sin asylansökan. Denna siffra har varit högre under 2015 då 
en hel del barn avslutats under året (avslut kan bero på att ungdomen fyller 
18 år, åldersuppskrivning, ungdomen utvisas, föräldrar anländer eller barnet 
avviker). Töreboda kommun har idag inget eget boende för ensamkommande 
flyktingbarn utan köper platser av boendet LUNA i Mariestad som drivs av 
Gryning vård. På detta boende har Töreboda idag avtal om 20 platser. Övriga 
placeringar har i huvudsak skett i familjehem. 
 
Då långt fler än 7 ensamkommande barn kommit till Töreboda kommun före-
slår IFO-chefen att avtalet skrivs upp till 30 platser, vilket är 26 platser lägre 
än kommunens fördelningstal. Att avtalet skrivs lägre beror på en mycket 
osäker prognos och att IFO-chefen ser att flera asylsökande kommer att av-
slutas under våren, vilket då skulle kunna leda till lediga asylplatser i kom-
munen. Att skriva upp avtalet medför att kommunen kan ha en bättre plane-
ring och förberedelse då socialförvaltningen kan kalkylera med att kommu-
nen alltid skall ha 30 asylsökande barn, vilket idag är realistiskt med 20 plat-
ser på HVB/LUNA i Mariestad och 10 platser i Familjehem. En uppskrivning 
av antalet platser förenklar också återsökningen då kommunen automatiskt 
var tredje månad får 1 600 kr per dygn för dessa 30 platser (4,4 miljoner kr 
mot nuvarande 1 miljon kr) oavsett om platserna är belagda eller inte. Detta 
innebär att kommunen inte behöver vänta på Migrationsverkets bidrag så 
länge som idag. Kommunen kan därefter återsöka belagda platser med ytter-
ligare 300 kronor/dygn. 
 
IFO-chef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 10 juni 2015, § 214 
IFO-chef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 17 februari 2016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
_____    
 
Expedieras till; 
Migrationsverket 
IFO-chefen 
Socialchefen 
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Ks § 71  Dnr KS 2016/0027 
 

Information om individ- och familjeomsorgens familjehemsverk-
samhet 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Under 2015 har familjehemsverksamheten vuxit och det är framför allt kopp-
lat till det stora antalet ensamkommande flyktingbarn, som Töreboda kom-
mun tagit emot från sommaren 2015. I början av 2015 uppskattas att 20 pro-
cent av tjänsten som familjehemssekreterare ägnas åt placeringar koppat till 
ensamkommande flyktingbarn, och att resterande 80 procent går åt till hand-
läggning av övriga placeringar. I slutet av året är siffrorna omvända. 
 
Under året har många kontaktat kommunen för att ansöka om att bli familje-
hem. De flesta har varit helt nya, men några har tidigare haft uppdrag för stif-
telser eller andra kommuner. Känslan är att Töreboda kommun idag har ett 
gott rykte bland familjehem. Idag finns lediga familjehem som är godkända av 
kommunen och där placering kan ske. Det är tolv familjehem för ensamkom-
mande flyktingbarn, och femton familjehem för övriga placeringar. Grundut-
bildning hålls med nya familjehem, och där ingår bland annat de viktiga de-
larna uppföljning, information och handledning. Vid placering i familjehem av 
ensamkommande flyktingbarn tar barnets socialsekreterare ett stort ansvar. 
Inför 2016 finns det en bra struktur och grund för fortsatt arbete. 
 
Socialsekreterare Margret Josefsson lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialsekreterare Margret Josefssons tjänsteskrivelse den 25 januari 2016 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 17 
_____    
 
Expedieras till; 
Socialchefen 
Socialsekreterare M. Josefsson 
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Ks § 72  Dnr KS 2015/0264 
 

Ansökan om bidrag för 2016 till stödinsatser av förebyggande karak-
tär för asylsökande barn under 18 år, från Svenska Röda Korsets 
Folkrätt- och flyktingkrets Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beviljar Svenska Röda Korset, Folkrätt- och flykting-

krets Skaraborg bidrag för verksamhetsåret 2016 med 70 000 kronor. Bi-
draget ska användas för verksamhet riktat till asylsökande i Älgarås. 

 
2. Senast den 31 januari 2017 ska föreningen lämna rapport om hur bidra-

get har använts. 
 
3. Bidraget finansieras från kommunens bidrag från Migrationsverket för 

stödinsatser av förebyggande karaktär till barn under 18 år, som omfattas 
av lagen om mottagande av asylsökande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Svenska Röda Korsets Folkrätt- och flyktingkrets Skaraborg, ansöker, genom 
frivilligledare Jaana Jansson om bidrag för år 2016. Bidragsansökan avser ak-
tiviteter för asylsökande, som har sitt asylboende i Älgarås. År 2015 var bi-
draget totalt 70 000 kronor. Föreningen har lämnat verksamhetsberättelse, 
resultatrapport och balansrapport för 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från Röda Korsets Jaana Jansson 3 december 2015 
Socialchefens tjänsteskrivelse den 29 januari 2016 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 18 
_____    
 
Expedieras till; 
Svenska Röda Korsets Folkrätt- och flyktingkrets Skaraborg 
Ekonomikontoret 
Socialchefen  
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Ks § 73  Dnr KS 2016/0007 
 

Kvalitetsrapport för äldreomsorgen år 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsrapporten för äldreomsorgen för år 

2015 och lägger den till handlingarna. 
 
2. Verksamheten får i uppdrag att komma med förslag till uppföljning och 

mål gällande fallolyckor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska från och med den 1 januari 2012 
tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av; 
a) 31 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
b) 6 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
c) 3 kapitlet 3 § tredje stycket Socialtjänstlagen, (SoL) 
 
Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kapitlet Patientsäkerhetslagen. Kvalitets-
rapporten för äldreomsorgen är en del av ledningssystemets uppföljning och 
förbättringsarbete. Ledningsgruppen inom äldreomsorgen har sammanställt 
äldreomsorgens kvalitetsrapport för år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Äldreomsorgens ledningsgrupps kvalitetsrapport för äldreomsorgen 2015 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 21 
_____    
 
Expedieras till; 
Socialchefen 
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Ks § 74  Dnr KS 2015/0101 
 

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott 
för fjärde kvartalet 2015, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunens revisorer för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg 
rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från be-
slutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översikt-
lig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna. 
 
För fjärde kvartalet 2015 finns inget ej verkställt beslut att rapportera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 23 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Ks § 75  Dnr KS 2016/0048 
 

Information om Mobil närvård, samverkan mellan kommun och 
primärvård 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
I Skaraborg har ett långsiktigt samarbete mellan sex kommuner i västra 
Skaraborg tillsammans med primärvården och Skaraborgs sjukhus, resulterat 
i samverkansarenan ”Närvård västra Skaraborg”. Samarbetet pågår sedan 
2001 och har resulterat i en ny vårdmodell och ny ledningsstruktur. Modellen 
bygger på mobilitet, närhet och kontinuitet. Vården ges i hemmet och utgår 
från individens behov. 
 
Sedan 2014 sprids vårdmodellen och ledningsstrukturen till att omfatta hela 
Skaraborg, indelat i tre närvårdsområden norra, södra och västra. Mobil när-
vård bygger på att kommunen står för basverksamheten samt dygnet runt-
funktionen, och arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjuk-
vårdsläkare. Vårdmodellen baseras på en personcentrerad värdegrund, vilket 
bland annat innebär individens medverkan, respekt för individens behov, 
helhetssyn på människan och involvering av familj och närstående enligt in-
dividens önskemål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 19 
_____    
 
Expedieras till; 
Socialchefen 
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Ks § 76 Dnr KS 2016/0033 
 

Information om uppföljning av kost- och nutritionsprojekt 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Hösten 2012 startas projektet Kost– och nutrition på särskilda boenden i 
Töreboda. Projektets uppdrag är att bland annat arbeta fram en övergripande 
kostpolicy för äldreomsorgen, vilket innebär att bland annat ta fram rutiner 
och säkerställa arbetet med riskbedömningar gällande undernäring, att ut-
bilda personalen inom vård- och omsorg i kosthantering för att hitta en mål-
tidsordning, som undviker för långa uppehåll mellan näringsintag, samt att 
utforma en bra måltidsmiljö på äldreboenden. 
 
Arbetet med en nulägesanalys påbörjas och det framkommer att andelen per-
soner med BMI <22 är 33 procent. Då börjar man titta över faktorer som kan 
påverka resultatet. Mätbara mål sätts upp för projektet, som till exempel att 
minska andelen personer med BMI < 22. Mätningar och iakttagelser utmyn-
nar i flera olika åtgärder, och uppföljningar med olika mätningar sker en re-
spektive två gånger per år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Projektledare Agneta Bakirs tjänsteskrivelse 21 december 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 7 januari 2015, § 8 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 15 december 2014, § 280 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 februari 2016, § 20 
_____    
 
Expedieras till; 
Socialchefen 
Projektledare A. Bakir 
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Ks § 77  Dnr KS 2016/0004 
 

Information från Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson har översänt minnesanteckningar 
från Krishanteringsrådet Östra Skaraborgs höstmöte den 7 december 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 11 januari 
2016. 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 31 
_____    
 
Expedieras till; 
Säkerhetssamordnare J. Walfridson 
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Ks § 78 Dnr KS 2016/0035 
 

Utbyggnad av reningsverket i Töreboda 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda avloppsreningsverk är av den storleken att verket enligt EU-regler 
(avloppsvattendirektivet från 1991) ska vara utrustat med ett kväverenings-
steg, vilket det i dagsläget inte är. I det tillstånd från 90-talet som kommunen 
har för reningsverket nämns att det kan komma på tal att behöva utrusta 
verket med ett kvävereningssteg om det visar sig att verket inte klarar ut-
släppskraven. 
 
EU har efter att de granskat miljörapporter gällande verksamhetsåret 2012, 
där det framgår att verket inte levt upp till utsläppskraven, begärt in kom-
pletterande information från Sverige om dessa verk. Töreboda avloppsre-
ningsverk är ett av ett trettiotal reningsverk i Sverige som nu har uppmärk-
sammats av EU. Enligt Länsstyrelsen är en stämning från EU mot Sverige att 
vänta. För att inte tappa tid har VA-avdelningen anlitat en konsult för en ut-
redning om hur en utbyggnad av reningsverket kan ske för att nå de för-
väntningar som myndigheter har på verksamheten. Denna utredning förvän-
tas vara klar i sin helhet under maj 2016. En tidig kostnadsuppskattning från 
konsulten visar en kostnad om cirka 10 miljoner kronor. Dock poängteras att 
denna summa är högst osäker och att en säkrare kostnadsuppgift först kan 
lämnas när utredningen är klar. 
 
Tekniska nämndens beslutade den 26 januari 2016 att godkänna informa-
tionen och överlämna den till kommunstyrelsen i Töreboda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll den 26 januari 2016, § 8 
_____    
 
Expedieras till; 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret  
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Ks § 79 Dnr KS 2015/0011 
 

Information från Kommunalförbundet Skaraborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde 
den 26 februari 2016. 
_____    
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Ks § 80 Dnr KS 2015/0010 
 

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger med godkännande informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordföranden informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 
18 februari 2016. 
_____    
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Ks § 81  Dnr KS 2015/0057 
 

Information från Folkhälsorådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordföranden informerar från Folkhälsorådets sammanträde den 24 februari 
2016. 
_____    
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Ks § 82  Dnr KS 2015/0012 
 

Information från kommunchefen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunchefen informerar bland annat att IT-chef Christofer Olsson börjar 
den 7 mars 2016. 
____    
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Ks § 83   Dnr KS 2015/0013 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna; 
 
Protokoll 
 
Vård- och omsorgsutskottets sammanträden den 8 och 22 februari 2016 in-
klusive individärenden samma dagar, 
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 11 februari 2016 och 
Utvecklingsutskottets sammanträde den 10 februari 2016 
 
Övriga  delegationslista nummer 
 
individ- och familjeomsorgen 11/15 och 1/16 
äldreomsorgen   1/16 
LSS    1/16 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
kommunchef Tommy Sandberg  2/16 
socialchef Per-Ola Hedberg   10/16 
barn- och utbildningschef Marita Friborg  6-11/16 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt  10-22/16 
_____    
 
Expedieras till; 
Delegater som anmält beslut 
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Ks § 84 
 

Meddelanden 
 
Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
    Dnr KS 2015/0005 
Kommunala pensionärsrådets protokoll den 26 november 2015, § 1-14, 
 
    Dnr KS 2015/0049 
IT-nämndens protokoll den 15 februari 2016, § 11 om Detaljbudget 2016 i 
balans, 
    Dnr KS 2015/0005 
Tillgänglighetsrådets protokoll den 29 februari 2016, § 1-13. 
_____    
 
 


