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Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 4 maj 2016, kl. 13.00-

Plats och tid

14.40 och 15.00-16.15

Bengt Sjöberg (M), ordförande, § 133-149 och 151-163
Anne-Marie Lundin (M)
Mikael Faleke (M), § 133-147 och 149-160, t.o.m. kl. 16.02
Marlene Näslin (M)
Karl-Johan Gustafson (C)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Catharina Gegerfeldt (C) för Pernilla Johansson (C)
Ursula Evje (FP)

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), andre vice ordförande, § 133-147 och 149-163
Anne-Charlotte Karlsson (S), fr.o.m. § 135, kl. 13.05
Bo Andersson (S) för Anne-Charlotte Karlsson (S), § 133-134
Johan Cord (S)
Hans Thorsell (S) för Anna-Karin Holgersson (S)
Kenneth Carlsson (S), § 133-148 och 150-163
Therese Erikson (V)
Bo Andersson (S) för Peter Sporrong (SD), § 135-147 och 149-163
Övriga närvarande

Mariana Franken, kommunsekreterare
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fortsättning Övriga närvarande:
Tommy Sandberg, kommunchef
Per-Ola Hedberg, socialchef, § 133-135
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Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kenneth Carlsson
(S).
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Dnr KS 2015/0014

Redovisning av uppdrag om gruppbostad LSS, ny- eller ombyggnation

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige förvärvar en lägenhet i bostadsrättsföreningen vid
Parkgatan. Köpeskillingen uppgår till 260 000 kronor. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.

Lars-Åke Bergman (S) deltog inte i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner fö5ande förslag till plan för att tillgodose det
ökade behovet av bostäder kopplat till LSS;
a. En ledig lägenhet i befintliga gruppbostäder.
b. Inköp av en bostadsrätt (2 rum och kök) till gruppbostad Parkgatan.
c. En ledig lägenhet på Kårtorp till gruppbostad Trappan.
Sammanfattning av ärendet

Antalet personer som ansöker och som har rätt till boende enligt LSS beräknas öka med netto 5 - 10 personer inom de närmaste två åren.
En ny gruppbostad bör innehålla cirka sex lägenheter. Om det finns möjlighet
att vid behov ansluta enstaka lägenheter från samma eller intilliggande fastighet så är det extra positivt.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 följande;
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i dialog med
Törebodabostäder AB återkomma med förslag till hur det ökade behovet
av bostäder kan tillgodoses.
Det ingår i uppdraget att konkretisera behovet avseende antal lägenheter, lägenhetsstorlek och andra relevanta förutsättningar.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 4 maj 2016.
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Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 12 januari 2015
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 19 januari 2015, § 21
Kommunstyrelsens protokoll den 4 februari 2015, § 71
Socialchefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 mars 2016, § 32
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 110
Kommunchefens, socialchefens och plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 2 maj 2016
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 4 maj 2016
Kommunchefen, socialchefen och plan- och exploateringschefen lämnar följande rapport i tjänsteskrivelse den 2 maj 2016:
Behov20l6:

Vid sidan av nuvarande behov är bedömningen att målgruppen utökas med
tre personer år 2016.
Behovstäckning:
Arbetet inriktas på att fösa nuvarande och kommande behov genom följande
åtgärder:
a. En ledig lägenheti befintliga gruppbostäder.
b. Inköp av en bostadsrätt (2 rum och kök) till gruppbostad Parkgatan.
c. En ledig lägenhet (förhoppningsvis) på Kårtorp till gruppbostad Trappan.
Lägenhetsstorlek:
Lägenhetens storlek på Kårtorp bör vara 1 eller 2 rum och kök.
Ekonomichefen skriver i tjänsteskrivelse den 4 maj 2016 att Töreboda kommuns LSS-verksamhet har behov av att utöka antalet lägenheter vid befintlig
gruppbostad vid Parkgatan. Med anledning av detta föreslås att en lägenhet i
en bostadsrättsförening vid Parkgatan förvärvas. Köpeskillingen uppgår till
260 000 kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande av eget kapital.
Ekonomichefen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva en lägenhet
vid Parkgatan enligt förslag. Finansiering sker genom ianspråktagande av
eget kapital.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Socialchefen
Ekonomikontoret
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Dnr: KS 2016/0115

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - tidsbegränsat tillägg avseende
ungdomar som tillfälligt inte kan få CSN-lån
Kommunstyrelsens beslut

1. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd kompletteras med följande tillägg enligt socialchefens förslag:
Ungdomar som fyller 20 år och studerar
Ungdomar som inleder studier på grundskole- eller gymnasienivå det år de
fyller 20 år är under en termin berättigade till fortsatt försörjningsstöd om
nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
* Ungdomen har ett pågående försörjningsstöd.
Inskriven på Arbetsförmedlingen under denna termin.
Fyller 20 år det året ungdomen vill börja studera. Gäller inte för perso*

*

ner under 19 år.
*

CSN-lån kan inte erhållas.

Handläggare inom DUA beslutar tillsammans vilka ungdomar som uppfyller gruppens motivationskrav för studier.
2. Tillägget gäller under försöksperioden 15 maj 2016 till 30 juni 2017.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utvärdera projektet efter 9 månader.
Sammanfattning av ärendet

Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Kanalskolan och AMU har ett nära samarbete i stödet till ungdomar för studier och arbete. Samarbetet har namnet
DUA (Delegationen för Unga till Arbete) och samarbetet utgår från gemensamma lokaler på AMU ("Nämndemannen").
DUA har uppmärksammat ett problem för vissa ungdomar som är motiverade
till nya studier på grundskole- eller gymnasienivå. Problemet innebär att om
ungdomen är 20 år det året den vill börja studera så kan inte CSN-lån erhållas
för den första terminen. Har ungdomen ett aktivitetsstöd från AF och ett kompletterande försörjningsstöd från kommunen så upphör rätten till båda om
ungdomen börjar studera. Kvar för ungdomens försörjning finns endast
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studiebidraget. Denna regel hindrar motiverade ungdomar att inleda studier
det år de fyller 20.
Ärendet

I Törebodas riktlinjer för ekonomiskt bistånd finns en möjlighet för ungdomar att vara berättigade till försörjningsstöd:
"Ungdomar under 21 år som studerar
Föräldrarna har försörjningsplikt enligt Föräldrabalken 1949:3817 kap. 1 §
för ungdomar mellan 18 och 21 år som går på gymnasium eller annan jämförlig utbildning på lägst gymnasienivå. I de fall föräldrarna har försörjningsplikt
ska ungdomen räknas in som barn i hushållet om det inte finns särskilda skäl
för att ungdomen ska ha bistånd som eget hushåll. Sådana skäl kan vara att
föräldrarna inte har möjlighet att ta sitt ansvar och den unge behöver samhällets stöd eller att den unge flyttat till eget boende i samråd med socialtjänsten."
Förslag till tillägg 2016-05-15 - 2017-06-30:
Ungdomar som fyller 20 år och studerar
Ungdomar som inleder studier på grundskole- eller gymnasienivå det år de
fyller 20 år är under en termin berättigade till fortsatt försörjningsstöd om
nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
Ungdomen har ett pågående försörjningsstöd.
Inskriven på Arbetsförmedlingen under denna termin.
Fyller 20 år det året ungdomen vill börja studera. Gäller inte för personer
@

*

*

under 19 år.

CSN-lån kan inte erhållas.

Handläggare inom DUA beslutar tillsammans vilka ungdomar som uppfyller gruppens motivationskrav för studier.
Projektet utvärderas efter 9 månader.
Finansiering

Möjligheten till fortsatt försörjningsstöd bedöms gälla få personer och att det
påverkar årets försörjningsstöd marginellt. På något års sikt är möjligheten
till ett minskat försörjningsstöd stor.
Beslutsunderlag

Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 4 april 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 46
Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 12 april 2016
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 11 april 2016 att uppdra till socialchef Per-Ola Hedberg att utifrån diskussion ta fram ett uppdaterat förslag
från vård- och omsorgsutskottet till kommunstyrelsens beslut.
Vård- och omsorgsutskottet beslutade vidare föreslå kommunstyrelsen besluta följande;
* Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd kompletteras enligt socialchefens förslag
* Tilläggetgällerunderförsöksperioden2016-05-15-2017-06-30
Expedieras till;
Socialchefen
IFO-chefen
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0105

Ansökan om bidrag för stödinsatser av förebyggande karaktär, för
asylsökande barn under 18 år från förskolan i Töreboda kommun
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar verksamheten för utbildning och kultur bidrag
med 25 000 kronor.

2. Bidraget ska användas för att starta upp ett läsfrämjande projekt höstterminen 2016 riktat mot förskolan.

3. Bidraget finansieras ur kommunens bidrag från Migrationsverket för
stödinsatser av förebyggande karaktär till barn under 18 år som omfattas
av lagen om mottagande av asylsökande.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin att
senast den 31 december 2016, lämna rapport om hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet

Specialpedagog Carina Gustafsson och kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin
ansöker om bidrag för att starta upp ett läsfrämjande projekt höstterminen
2016 riktat mot förskolan.

Beslutsunderlag

Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 3 april 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 47
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 11 april 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta fö5ande;
*
Verksamheten för utbildning och kultur bevi5as bidrag med
25 000 kronor.
*

Bidraget ska användas för att starta upp ett läsfrämjande projekt höstterminen 2016 riktat mot förskolan.
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Finansiering sker ur kommunens bidrag från Migrationsverket för
stödinsatser av förebyggande karaktär till barn under 18 år som omfattas
av lagen om mottagande av asylsökande.
Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin ska senast den 31 december 2016,

lämna rapport om hur bidraget har använts.

Expedieras till;
Socialchefen
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
Specialpedagog C. Gustafsson
Kvalitetsutvecklare M. Gerdin
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jl*n enligt Lex Maria
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner vidtagna åtgärder efter Lex Maria-anmälan.
Sammanfattning av ärendet

En patient faller i hemmet och ådrar sig en höftfraktur. Patienten försämras
innan operation kan genomföras, och avlider på sjukhuset.

Vårdgivaren har en skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då allvarlig vårdskada inträffat, eller efter ett dödsfall i samband
med vårdskada. Utredningen skickas till IVO för att få en bedömning om vårdgivaren brustit i vården av patienten, och om åtgärder där brister framkommit är tillräckliga.
Beslutsunderlag

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jonssons tjänsteskrivelse den 11
mars 2016.

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 48
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 11 april 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta följande;
Vidtagna åtgärder efter Lex Maria-anmälan godkänns.

Expedieras till;
Socialchefen
MAS
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Dnr KS 2016/0085

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden - Lex
Sarah

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer rutin för rapportering och handläggning av
missförhållanden enligt Lex Sarah i enlighet med socialchefens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om Lex Sarah i Socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, och ilagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kraft. Samtidigt trädde SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah i kraft. I Socialstyrelsens meddelandeblad nr 12015 ges information om bestämmelserna om Lex Sarah.
Med anledning av att den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) bildades den 1 juni 2013 ändrades vissa bestämmelser rörande
Lex Sarah, vilket innebär att Töreboda kommuns rutin förändras. Efter tillsyn
av IVO kompletteras rutinen med uppgift om vem personalen rapporterar till
på kvällar, helger och nätter. Några av blanketterna har också uppdaterats.
Förändringar och kompletteringar har markerats med kursiv stil.
Beslutsunderlag

Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 4 april 2016 med bilagan,
Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden - Lex Sarah
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 49
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 11 april 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta följande;
Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Lex
Sarah fastställs i enlighet med socialchefens förslag.

Expedieras till;
Socialchefen
MAS
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Dnr KS 2016/0113

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner, för Töreboda kommuns del, Västsvenska
Kommunalförbundens samorganisations (VästKom) förslag till ersättningar
2016, för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun inom Västra Götaland
enligt fö5ande;
*
383 kronor per timma för biståndsbedömd hemtjänst,
570 kronor per timma för sjukvård som utgår från distriktsköterskebe*

slut,
*

595 kronor för behandling som beslutas av sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Sammanfattning av ärendet

VästKom har sedan 2012 rekommenderat Västra Götalandsregionens kommuner att tillämpa gemensamt timpris för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun. Sedan 2014 har VästKoms rekommendationer baserats på ett
genomsnitt för länets kommuner som har infört Lagen om valfrihet (LO V).
Timpriset för länets kommuner 2015 rekommenderades till375 kronor per
timme genom besluti VästKoms styrelse den 3 mars 2015.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under 2015 genomfört en motsvarande nationell kartläggning av timpriser för hemtjänst hos LOV-kommuner, som SKL genomförde 2014. Denna undersökning visar att timpriserna
ökat med 2,5 procent jämfört med tidigare år. Förslaget är att VästKom tillämpar samma nivåökning i rekommendationer till länets kommuner som
SKL:s undersökning beskriver.
Föreslagen ersättningsnivå för 2016 är;
383 kronor per timma för biståndsbedömd hemtjänst
570 kronor per timma för sjukvård som utgår från distriktsköterskebeslut
595 kronor gäller för behandling som beslutas av sjukgymnast eller arbetsterapeut
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Beslutsunderlag

VästKoms skrivelse, Betalningsansvar för hemtjänst i annan kommun 2016

med bilaga, VästKoms protokoll den 16 februari 2016, § 4 Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2016

Kommunsekreterare Marita Asps tjänsteskrivelse den 4 april 2016.
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 april 2016, § 50
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 11 april 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta följande;
Kommunstyrelsen godkänner, för Töreboda kommuns del, de ersättningsnivåer, som föreslås av Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation
(VästKom) avseende ersättningar 2016, för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun inom Västra Götaland.

Expedieras till;
Socialchefen
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0047

Trygghetsvindrin7 i Töreboda
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt MTG teknik att vidta erforderliga åtgärder
enligt dokumentationen från trygghetsvandringen och det tillägg
Tillgänglighetsrådet gjorde i protokollet från sammanträdet den 29 februari 2016. (Dessutom behöver belysningen vid korsningen
Korpstigen/Hägerstigen och sista ?juspunkten vid Korpstigen mot grönområdet ses över. Vidare behöver markförhållandena vid färjan Lina åt-

gärdas.) Åtgärderna finansieras av anslagna medel till tillgänglighetsförbättrande åtgärder.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt MTG Teknik att senast den 15 oktober
2016 återkomma med en rapport om vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av trygghetsvandringen och det tillägg Tillgänglighetsrådet
gjorde i protokollet från sammanträdet den 29 februari20l6.
Sammanfattning av ärendet

Kommunala pensionärsrådet, säkerhetssamordnare Johan Walfridsson, gatuingenjör Hanna Lamberg samt Siv Grönlind och Anita Andersson från
Tillgänglighetsrådet gjorde en Trygghetsvandring i Centrala Töreboda den 17
september 2015. Gatuingenjör Hanna Lamberg sammanställde de förbättringar som behöver göras med texter och bilder. Dokumentationen omfattar
följande områden;
*

Torget

*

Biblioteket (Parkgatan/Kungsgatan)

*

Kommunhuset

*

*
@

Skolgatan/Börstorpsgatan
Björkängen
Tassen

Kommunala pensionärsrådet beslutade den 26 november 2015 bland annat
att skicka dokumentationen från trygghetsvandringen till kommunstyrelsen
med önskemål att kommunstyrelsen kontaktar MTG teknik med förfrågan om
tids- och åtgärdsplan enligt dokumentationen från trygghetsvandringen.

/

,4(2

lus«erare

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-04

214

forts. Ks § 140

Tillgänglighetsrådet beslutade den 29 februari 2016 att lämna sammanställningen av trygghetsvandringen vidare till kommunstyrelsen för åtgärd. Dessutom behöver belysningen vid korsningen Korpstigen/Hägerstigen och sista
?juspunkten vid Korpstigen mot grönområdet ses över. Vidare behöver markförhållandena vid färjan Lina åtgärdas.
Beslutsunderlag

Kommunala pensionärsrådets protokoll den 26 november 2015, § 5
Tillgänglighetsrådets protokoll den 29 februari 2016, § 8
Utvecklingsutskottets protokoll den 30 mars 2016, § 59
Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M): Kommunstyrelsen uppdrar åt MTG Teknik att senast den
15 oktober 2016 återkomma med en rapport om vilka åtgärder som vidtagits
med anledning av trygghetsvandringen.
Karl-Johan Gustafson (C): Lägg till tillägget i Tillgänglighetsrådets protokoll
från sammanträdet den 29 februari 2016 till beslutet så att "Kommunstyrelsen uppdrar åt MTG teknik att vidta erforderliga åtgärder enligt dokumenta-

tionen från trygghetsvandringen och det tillägg Tillgänglighetsrådet gjorde i
protokollet från sammanträdet den 29 februari 2016." (Dessutom behöver
belysningen vid korsningen Korpstigen/Hägerstigen och sista ?juspunkten vid
Korpstigen mot grönområdet ses över. Vidare behöver markförhållandena
vid färjan Lina åtgärdas.)
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Mikael Falekes
(M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.
Expedieras till;
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Sekretergren
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Dnr KS 2015/0137

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 att godkänna upprättad
uppfö5ning av plan för Intern kontroll för år 2015 för tekniska nämnden. Vid
varje årsbokslut ska en uppföljning ske av nämndens arbete med intern kontroll.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 33
Utvecklingsutskottets protokoll den 30 mars 2016, § 61

Expedieras till;
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2016/0058

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 16 februari 2016 att godkänna upprättad
plan för intern kontroll för nämndens verksamhet år 2016.
Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2016. Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det
primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att: Ha grepp över både verksamhet och ekonomi, styra
mot effektivitet, ha ordning och reda, skapa trygghet.
Varje år beslutas om en plan för internkontroll där man vä5er att fokusera på
några kontrollmoment. Nämnden ska särskilt följa upp att: fakturor betalas i
tid, återrapportering av aktuella uppdrag, rapportering av betydande avvikelser i investeringsprojekt samt tillämpning av bisyssla. Utöver det finns ett antal uppföljningsområden som gäller samtliga nämnder i Mariestads kommun.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2016, § 34
Utvecklingsutskottets protokoll den 30 mars 2016, § 62

Expedieras till;
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2014/0138

Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Näringslivsprogram för
Töreboda kommun 2016-2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2007 att anta nu gällande tillväxt- 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 programmet för att det ska vara aktuellt för nuvarande förhållanden i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2014 att uppdra åt näringslivsoch kommunutvecklaren att utvärdera och presentera utfall av nuvarande
Tillväxt- och näringslivsprogram (Kf § 11 /2007) och att i samråd med berörda 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 Näringslivsprogrammet till tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kommunledningskontoret och partigrupperna för yttrande senast den 27 januari
2016. Kraftgruppen, LRF Töreboda, Töreboda handel och FR Töreboda bereddes tillfälle att lämna synpunkter inom samma tid.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2016 att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för komplettering med de delar som redovisades
vid sammanträdet.
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Näringslivs- och kommunutvecklaren har reviderat förslaget till Näringslivsprogram enligt kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2007, § 11
Näringslivs- och kommunutvecklarens tjänsteskrivelse den 2 september
2014

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 Näringslivsprogram 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
Kommunstyrelsens protokoll den 2 mars 2016, § 65
Näringslivs- och kommunutvecklarens reviderade förslag till Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2018 den 5 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 70
Anteckning till protokollet

Kommunstyrelsen medger Anne-Charlotte Karlsson (S) följande anteckning
till protokollet; I kommunens framtida arbete med näringslivsprogram,

visioner och gestaltningsprogram ska tätorterna Älgarås och Moholm
behandlas likvärdigt med Töreboda Centralort.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0082

Remiss, Anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen skickar följande synpunkter till Skaraborgs Kommunalförbund för sammanställning av kommunerna i Skaraborgs svar till
Trafikverket;

* Töreboda kommun anser att de åtgärder som görs för systematisk anpassning till vägarnas trafiksäkerhetsstandard borde vara konsekventa över
hela landet, vilket de i dagsläget inte upplevs vara.
* Töreboda kommun anser även att standarden på vägarna 200, 195 och
184 är i så bra skick att det inte motiverar sänkning av hastigheten. Restidkvoterna ökar också för dem som pendlar utefter dessa sträckor.
Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har remitterat förslag till åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande
planperioden 2014-2025 till bland annat alla kommuner.
Remissen sker i två steg. Denna remiss är det första steget där remissinstanserna har möjlighet att lämna synpunkter på inriktning och enskilda förslag.
Remisstiden för detta första steg sträcker sig fram till den 1 juni 2016. Det
andra steget består av förslag till författningsändringar för omskyltning av
enskilda vägsträckor. Vägsträckor som Trafikverket efter remissbehandlingen i steg 1 avser att skylta om under hösten 2016 kommer att skickas ut
på remiss senast den 1 augusti 2016. Sluttiden för denna remiss kommer att
sättas till den 15 september.
Remissmaterialet består av en nationell rapport och 21länsrapporter.
Nationell rapport med en samlad beskrivning av de föreslagna åtgärderna och dess effekter på trafiksäkerheten, tillgängligheten och utsläppen av klimatgaser på nationell nivå.
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Länsvisa rapporter som ingående beskriver förslag till anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard i varje län och förväntade effekter på trafiksäkerheten, tillgängligheten och utsläppen av
klimatgaser av förslagen.
Kartor som illustrerar förslagen kommer att presenteras inom en snar
framtid och läggas på trafikverket.se och webbsidan för remissen.

Remissmaterialet finns på Trafikverkets webbplats,
www.trafikverket.se /hastighetsremiss
Trafikhandläggaren skriver att i remissen redovisas dels genomförda och planerade investeringar för höjda hastighetsgränser i fastställda planer - nationell plan och länsplanerna - för innevarande planperiod 2014-2025, dels förslag till hastighetsgränsförändringar utan ombyggnad. Kommunalförbundet
sammanställer Skaraborgs kommuners yttranden och skickar svar till
Trafikverket.

Beslutsunderlag

Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 1 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 77

Expedieras till;
Skaraborgs Kommunalförbund
Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2015/0063

Regionalt trafiksäkerhetsprogram - årlig avstämning för Västra
Götaland

Kommunstyrelsens beslut

Töreboda kommun ställer sig bakom det Regionala trafikförsörjningsprogrammet och lämnar följande svar på Kollektivtrafiknämndens frågor;
* Upplägget i programmet känns positivt och sättet programmet processats
fram på är bra då politiker och tjänstemän i kommunerna har haft möjlighet att vara med att påverka innehållet i många olika forum samt workshops.
* Kommunen anser att det är bra om alla remisser från

*

Kollektivtrafiknämnden sker enligt samma process för ökad tydlighet.
Kommunen har inga synpunkter på måltal och indikatorer.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har remitterat Regionalt trafikförsörjningsprogram
Västra Götaland, Programperiod 2017-2020 med långsiktig utblick till 2035
samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer till kollektivtrafikråden för yttrande senast den 20 maj 2016.
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling och ska enligt kollektivtrafiklagen finnas i varje län. Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionens
fullmäktige det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet revideras vart fjärde år.
Förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram är uppbyggt kring den strategiska inriktning som antogs av Beredningen för hållbar utveckling (BHU) den
1 december 2015 efter samråd i kollektivtrafikråden. Dialog har även förts
med grannlän, trafikföretagens branschorganisationer, Trafikverket med
flera, samt medborgardialog i olika former.
Skaraborgs Kommunalförbund tar emot kommunernas synpunkter och remissvar kommer att arbetas fram och beslut till yttrande tasi Skaraborgs delregionala kollektivtrafikråd.
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Det reviderade trafikförsörjningsprogrammet är upplagt i ny struktur med ett
kortare dokument som fokuserar på målen. De strategier som beslutats sedan
förra programmet lyfts in och ses som en fullvärdig del av trafikförsörjningsprogrammet, men är separata dokument.
Förslaget till reviderat trafikförsörjningsprogram innebär att det görs två tillägg i Målbild tåg 2035. Det ena tillägget gäller att man ska utreda förutsättningar och behov av infrastruktur för att eventuellt öppna fler tågstationer.
Målbildens intention med att korta restider för regionala tågförbindelser mellan större orter i regionen ska fortsatt prioriteras.
Töreboda kommun hade också som synpunkt inför revideringen att man ansåg det viktigt att det utreds för att öppna fler tågstationer. Positivt är att man
också pekar ut orter utanför regionen som prioriterade målorter.
Beslutsunderlag

Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 78

Expedieras till;
Kollektivtrafiknämnden

Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2016/0028

Revisionsrapport - Granskning av köptrohet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar fö5ande yttrande till revisorerna i enlighet med
kommunchefens förslag;
Under år 2015 har helt nya riktlinjer och en ny policy för inköp tagits fram av
Töreboda kommun. Beslut i frågan togs av kommunfullmäktige i december
2015. Den nya policyn och riktlinjerna innebär en avsevärd uppgradering av
hela kommunens inköpsverksamhet. Den medför vidare en betydligt ökad
tydlighet avseende både roller och ansvar.
Ansvarsfördelning och roller tydliggörs i hela kedjan från den politiska organisationen ut till verksamheten och de enskilda enheterna. Som exempel kan
nämnas att varje verksamhet utser inköpssamordnare med ansvar bland annat för samordning av verksamhetens inköp. Utöver det tydliggörs vem /vilka
inom verksamheten som är behöriga beställare. Vidare beskrivs gällande
tröskelvärden och beloppsgränser vid olika former av upphandling och vilken
funktion som är behörig att utföra inköp inom olika beloppsgränser.
l riktlinjerna beskrivs även hur uppfö5ning av inköpsverksamheten ska ske.
Det gäller såväl inköpsverksamheten i sin helhet som avtals- och leveransuppföljning. Utbildning av verksamheternas utsedda kontaktpersoner kommer att ske under våren 2016. Avtalsefterlevnaden ingår även i kommunens
internkontrollplan för 2016.
Till sist ska även nämnas policydokumentet. Policyn för inköp tydliggör inte
bara det övergripande syftet med kommunens inköpsverksamhet utan även
frågor som affärsmässighet, etik, sociala och mi5ökrav och hur uppföljning
och samverkan ska ske. Policyn ska även ses över minst en gång per mandatperiod.
Sammanfattning av ärendet

PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun
genomfört en granskning av köptrohet. Granskningen har sammanfattats i en
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rapport. Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och
förväntar sig ett svar med kommentarer till påpekandena och förslag till åtgärder senast den 24 maj 2016.
Granskningen visade att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern
kontroll, samt att den samlade inköpsverksamheten inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 februari 2016 att uppdra åt kommunledningskontoret att lämna förslag till svar på revisionsrapporten senast den
30 mars 2016.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 februari 2016, § 27
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 4 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april20l6, § 79

Expedieras till;
Revisorerna

Kommunchefen
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/0029

Revisionsrapport - Granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen vidtar följande åtgärder med tidplan:
* Kontrollmål 1: Ny rutin bereds i Utbildnings- och kulturutskottet i maj
och behandlas i kommunstyrelsen den 15 juni.
Kontrollmål 3: Förslag till fördelningsmodell bereds i både Utbild*

nings- och kulturutskottet och Vård- och omsorgsutskottet. Ärendet
@

behandlas i kommunstyrelsen den 15 juni.
Kontrollmål 4: Tillvägagångssätten för uppföljning av statsbidragen

bör dokumenteras. Ärendet bereds i Utvecklingsutskottet och behand*

las i kommunstyrelsen den 15 juni.
Kontrollmål 5: En plan för hur fonderade medel ska nyttjas över tänkt
tidsperiod ska årligen redovisas i samband med årsbokslutet. Ansvarig
för planen är kommunchefen.

2. Kommunstyrelsen lämnar fö5ande förslag till åtgärder som svar till revisorerna;

Kontrollmål 1: Finns rutiner och en ffdlig ansvarsfördelning för ansökning
av återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet (samt
efterföljs rutinerna och är dessa dokumenterade)?
Svar: Utbildning och kultur kompletterar sina dokumenterade rutiner så
att de tydligare beskriver bland annat kontroller, ansvar, tidpunkter och
olika moment i återsökningsprocessen av statsbidrag. Ny rutin bereds i
Utbildnings- och kulturutskottet i maj och behandlas i kommunstyrelsen
den 15 juni.
Kontrollmål 3: Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamheten som haft kostnaden för insatsen?
Svar: Fördelningsmodellen ska beslutas av kommunstyrelsen. Socialchefen ansvarar för att förslag tas fram.
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Kontrollmål 4: Finns rutiner för uppföljning av återsökningen av statsbidrag inom flyktingmottagandet?
Svar: Tillvägagångssätten för uppföljning av statsbidragen ska dokumenteras. Rutinerna (Utbildning och kultur och Vård och omsorg) för återsökning av statsbidrag kompletteras med tydliga direktiv om hur uppföljning
och kontroll av statsbidragsersättningarna ska ske. Ekonomienheten ansvarar för att förslag tas fram.
Kontrollmål 5: Följer redovisningen god redovisningssed?
Svar: En plan för hur fonderade medel ska nyttjas över tänkt tidsperiod
ska årligen redovisas i samband med årsbokslutet. Ansvarig för planen är
kommunchefen.

Sammanfattning av ärendet

PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun
genomfört en granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Granskningen har sammanfattats i en rapport, vilken överlämnats till kommunstyrelsen. Revisorerna förväntar sig ett svar med kommentarer till påpekandena
och förslag till åtgärder senast den 15 april 2016.
Granskningen visade att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern
kontroll, som säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar
inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till.
Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 5 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 80

Expedieras till;
RevisOrerna

Vård- och omsorgsutskottet
Utbildnings- och kulturutskottet
Utvecklingsutskottet
Kommunchefen
Socialchefen

Barn- och utbildningschefen
Ekonomikontoret
Sekreteraren
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Dnr KS 2015/0188

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för dirpktionpn i kommunal-

förbundet Räddningstjänsten Östra Skarabor7
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för kommunalförbun-

det Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i
direktionen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del kommunalförbundet Rädd-

ningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 2015.
Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt årsredovisning 2015, revisionsberättelse och granskningsrapport för behandling av frågan om ansvarsfrihet för Direktionen i kommunens fullmäktigeförsamling. Förbundsdirektören skriver att årsbokslutet godkändes vid direktionens sammanträde den 25
februari 2016. Revisorernas berättelse redovisas i direktionen vid sammanträdet den 31 mars 2016.

Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år för kommunalförbun-

det Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Beslutsunderlag
Förbundsdirektör Rickard Johanssons skrivelse den 4 mars 2016

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning 2015
Revisionsberättelse för år 2015 den 4 mars 2016

Certifierad kommunal revisors granskningsrapport för år 2015 den 3 april
2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 71

Revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg tillstyrker att respektive fullmäktige bevi5ar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.

[q

Justerare
/

,/

/Z-

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-04

228

forts. Ks § 148
Jäv

På grund av jäv deltog inte Mikael Faleke (M), Lars-Åke Bergman (S) och Bo
Andersson (S) i handläggningen av detta ärende.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0200

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för direktionen i komrnunal-

förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för kommunalför-

bundet Avfallshantering Östra Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del kommunalförbundet Avfalls-

hantering Östra Skaraborgs årsredovisning 2015.
Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt årsredovisning 2015, revisionsberättelse och granskningsrapport samt direktionens
beslut om årsredovisningen.
Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år.
Beslutsunderlag

Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning 2015
Direktionens protokoll den 21 mars 2016, § 8
Certifierad kommunal revisors granskningsrapport för år 2015 den 18 mars
2016

AÖS revisionsberättelse för år 2015 den 21 mars 2016

Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 72

Revisorerna i kommunalförbundet AÖS tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas
för direktionen och direktionens enskilda ledamöter.
Jäv

På grund av jäv deltog inte Kenneth Carlsson (S) i handläggningen av detta
ärende.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0190

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för styrelsen i Samordningsförbundet Norra Skiribory

w

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar för sin del Samordningsförbundet Norra
Skaraborgs styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Samordningsförbundet Norra
Skaraborgs årsredovisning 2015.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt årsredovisning 2015,
revisionsberättelse och granskningsrapport samt Samordningsförbundets
beslut om årsredovisningen.
Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har fullmäktige att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Beslutsunderlag

Samordningsförbundet Norra Skaraborgs årsredovisning 2015
Revisionsberättelse för år 2015 daterad den 1 april 2016 med de sakkunnigas
rapport som bilaga
Samordningsförbundets protokoll den 1 mars 2016, § 5
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 82
Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
Jäv

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

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0081

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för 2015.
Sammanfattning av ärendet

Folkhälsoplaneraren har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för
Folkhälsorådet 2015.

Folkhälsorådet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Folkhälsorådets
verksamhetsberättelse för 2015.

Beslutsunderlag

Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016 med bilagd Verksamhetsberättelse 2015 för Folkhälsorådet Töreboda

Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 83

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0002

Timtaxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken med den justeringen att timtaxan uppgår till 720 kronor.
Taxan gäller från och med den 1 juli 2016.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2014 att anta upprättat förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med den ändringen att timtaxan fastställs till 650 kronor med möjlighet till årlig indexuppräkning. Taxan trädde i kraft den 1 mars 2014.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 att fastställa timavgiften
i taxa för prövning och tillsyn enligt mi5öbalken till 680 kronor. Avgiftshöjningen trädde i kraft den 1 april 2015.
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 21 december 2015 att rekommen-

dera MTG-kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar att anta en ny timtaxa för prövning och tillsyn inom Mi5öbalkens område om 720 kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2016 föreslå respektive
kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta en taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag. Förslaget är baserat på en timavgift om 830 kronor. Taxan föreslås träda i kraft
den 1 april 2016.

Mi5ö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag på taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken för fastställelse av respektive kommunfullmäktige i
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Miljö- och byggnadsnämndschefen gör bedömningen att det är rfödvändigt att tillsynen och prövningen av ärenden enligt mi5öbalken ges en tillräcklig finansiering så att uppdraget kan uppfyllas i minst den omfattning som myndighetsuppdraget ger
miljö- och byggnadsnämnden.
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De faktiska kostnaderna för miljöbalkstillsynen år 2015 har legat till grund
för framräkningen av timavgiften om 830 kronor. I det fall beslutet blir en
lägre timavgift uppkommer ett större behov av skattefinansiering än vad som
är fallet om en timavgift sätts utifrån det beräknade värdet. Noterbart är att
all handläggning enligt miljöbalken inte går att avgiftsfinansiera. Genomsnittsavgiften i Sverige ligger idag på cirka 865 kronor.
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 22 april 2016 att rekommendera
MTG-kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar besluta att den nya
timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken börjar gälla från och med
den 1 juli 2016.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, § 19
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 februari 2015, § 19
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 21 december 2015, punkt 6
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 1 mars 2016, § 25
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom Mi5öbalkens område den 6
april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 84
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 22 april
2016, punkt 5
Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Cord (S): Timtaxan fastställs till 830 kronor.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och Johan
Cords (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar utvecklingsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner fö5ande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Johan Cords (S) yrkande.
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Omröstningsresultat

Med elva ja-röster för utvecklingsutskottets förslag mot fyra nej-röster för
Johan Cords (S) yrkande antar kommunstyrelsen utvecklingsutskottets
förslag.
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin
(M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Catharina

Gegerfeldt (C), Ursula Evje (FP), Lars-Åke Bergman (S), Kenneth Carlsson (S),
Therese Erikson (V) och Bengt Sjöberg (M).
Nej-röster avges av Anne-Charlotte Karlsson (S), Johan Cord (S), Hans
Thorsell (S) och Bo Andersson (S).

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 153

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i20 minuter (klockan 14.40-15.00).
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Dnr KS 2016/0054

Verksamhetsberättelse för energirådgivningen 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen 2015.
Sammanfattning av ärendet

Energi- och klimatrådgivningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för energirådgivningen 2015. Energi- och klimatrådgivningen upprättar
årligen en verksamhetsplan för det kommande årets arbete. Från och med
verksamhetsåret 2016 är det inte längre ett krav från Energimyndigheten att
kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen men en rekommendation. Efter avslutat verksamhetsår sammanställer Energi- och klimatrådgivningen en verksamhetsberättelse.
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tols tjänsteskrivelse den 11 februari 2016 med bilaga Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015
Utvecklingsutskottets protokoll den 30 mars 2016, § 60
Energi- och klimatrådgivaren föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen 2015.
Utvecklingsutskottet beslutade den 30 mars 2016 föreslå kommunstyrelsen
besluta följande;
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen 2015 och inbjuder energi- och klimatrådgivare Peter van der
Tol till kommunstyrelsen för att informera om verksamheten vid lämpligt tillfälle.

Expedieras till;
Energi- och klimatrådgivarna
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Dnr KS 2016/0095

Kommunal borgen till fiberföreningar
Kommunstyrelsens beslut

Töreboda kommun beviljar inte borgen till fiberföreningar.
Sammanfattning av ärendet

Vid ett fiberföreningsmöte den 8 mars 2016, anordnat av fibersamordnaren i
Mariestads kommun Anders Johansson och VänerEnergi AB:s nätchef Ulf
Gustafsson, fick Torsövägens fiberförening i uppdrag att skriva till kommunstyrelserna i Mariestad och Töreboda om kommunal borgen till fiberföreningar. I mötet deltog 18 föreningar och arbetsgrupper, allt från föreningar
som varit igång till alldeles nystartade arbetsgrupper.
Torsövägens fiberförening skriver att det konstaterades att de föreningar
som har bidragsansökningar inskickade till Länsstyrelsen har kommiti ett
"moment 22" läge. Länsstyrelsen kräver för att godkänna bidragsansökan att
den innehåller ett lånelöfte på den del av finansieringen av fiberprojektet som
kommer att täckas av de statsbidrag som avsatts för ändamålet. När föreningarna kontaktar banker i ärendet kommer frågan om borgensåtagande upp.
Bankerna frågar om fiberföreningarna fått eller får ett bidragslöfte.
Torsövägens fiberförening skriver vidare att staten har ändrat reglerna som
villkorar beviljande av bidrag. Staten kräver redovisning av finansiering av
projektet som om inget bidrag finns att få. Först då kan bidrag beviljas. Därför
behövs kommunal borgen för att lösa denna knut.
Vid mötet konstaterades också att ett visst samarbete över kommungränser
bör komma till stånd. Detta eftersom föreningarna jobbar med att få bort så
kallade "vita fläckar".

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 september 2013, § 77
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 85
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Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013 att anta följande riktlinjer för stöd till föreningar för nedläggning av fiberkabel;
att i första hand den samverkansgrupp bestående av representanter från avtalsparterna Mariestads kommun, Töreboda kommun och VänerEnergi har
uppdraget att kontakta fiberföreningarna för att därigenom försöka finna
kostnadseffektiva lösningar samt minimera det ekonomiska risktagandet för
både kommunen och den aktuella fiberföreningen och
att Töreboda kommuns bidrag vid en förlusttäckning av investeringar i föreningarnas fibernät ska uppgå till max 50 procent, dock högst 200 000 kronor
per förening.
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
Torsövägens fiberförening
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Dnr KS 2016/00108

Förlängning av avtal med Mediapoolen Västra Götaland AB
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen förlänger innevarande avtal med Mediapoolen Västra
Götaland AB med sex månader till den 31 december 2016.

Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Kommunalförbund är tillsammans med Sjuhärads och Fyrbodal
Kommunalförbund samt Uddevalla kommun delägare till Mediapoolen Västra
Götaland AB sedan 2001. Syftet med bolagets verksamhet är att tillgodose
medlemmarnas behov av kvalitativa produkter för mediapedagogisk undervisning. En annan del av bolagets tjänster är den tekniska utrustning som
säljs och installeras hos kommunerna.
Skol- och utbildningschefer i Skaraborg har ifrågasatt Mediapoolens tjänster
utifrån ett marknadsperspektiv och anser att det finns andra aktörer på
marknaden som erbjuder likvärdiga tjänster.
Skol- och utbildningscheferna och Mediapoolen har därför tillsammans inlett
ett utvärderingsarbete i syfte att komma fram till hur verksamheternas behov kan tillgodoses av Mediapoolens utbud. Arbetet ska vara klart och redovisas i maj 2016. Av denna anledning har kommunerna endast tecknat ett avtal med Mediapoolen för tiden 1 januari till 30 juni (sex månader) 2016 mot
normalt helårsvis. Synpunkter har inkommit från bolaget och styrelse om förutsättningarna att planera sin verksamhet med korta avtalskonstruktioner.
Styrelsen beslutar att rekommendera kommunerna i Skaraborg att förlänga
avtalet med Mediapoolen i Västra Götaland AB med sex månader till den 31
december 2016.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 april 2016, § 47
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Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 13 april 2016 följande;
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga innevarande avtal med Mediapoolen i
Västra Götaland AB med sex månader till den 31 december 2016.

Expedieras till;
Mediapoolen i Västra Götaland AB
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2016/00112

Reviderad Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun
Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till Utbildnings- och kulturutskottet för klarläggande.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 13 april 2016 att intendent Pethra Kersna
har utarbetat ett förslag på reviderad Barn- och ungdomskulturplan för
Töreboda kommun. Efter diskussion beslutade utskottet att ändra under ru-

briken Mål för kulturskolan från ska till bör, under rubriken Vårt kulturarv

ändras tätort till kommun och under Genomförande (konst tillsammans med
konstnär) sätts krysset vid F-klass inom parentes. Efter dessa justeringar
skickade Utbildnings- och kulturutskottet ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, § 45
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 april 2016, § 48
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 bland annat att anta upprättat förslag till reviderad Barn- och ungdomskulturplan för Töreboda kommun.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 13 april 2016 följande;
Kommunstyrelsen antar det utarbetade förslaget.
Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M) med instämmande av Kenneth Carlsson (S): Ärendet återremitteras till Utbildnings- och kulturutskottet för klarläggande.
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forts. Ks § 157
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Expedieras till;
Utbildnings- och kulturutskottet
Sekreteraren
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Dnr KS 2016/00126

Filmprojekt - Skaraborgs Historier
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar 20 000 kronor till filmprojektet - Skaraborgs
Historier. Medel för detta tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sammanfattning av ärendet

Affekt Film föreslår Töreboda kommun att samarbeta kring ett kortfilmsprojekt. I korthet ska 15 kortfilmer produceras där den lokala historien från
varje kommun lyfts fram. Vid telefonkontakt med representant från filmbolaget framgår att Töreboda har fler intressanta historiska uppslag som lämpar
sig väl för filmatisering. Dessa filmer görs i samarbete med kommunerna med
hög delaktighet lokalt. Filmerna kommer att distribueras enskilt och även
som ett paket där man visar alla filmerna tillsammans på biografer runt om i
Skaraborg. Kostnaden för detta är 20 000 kronor.
Kommunerna som hittills tackat ja till erbjudandet är: Mariestad, Skövde,
Tibro, Skara, Vara, Grästorp och Falköping.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 13 april 2016, § 53
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 13 april 2016 fö5ande;
Kommunstyrelsen bevi5ar 20 000 kronor till filmprojektet. Medel för detta
tas ur förfogandeanslagen.

Expedieras till;
Affekt Film

Barn- och utbildningschefen
Ekonomikontoret
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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 22 april 2016.
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Dnr KS 2015/0057

Information från Folkhälsorådet
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar från Folkhälsorådets sammanträde den 20 april 2016.
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Dnr KS 2015/0012

Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar om en incident i tätorten i fredags.
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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 11 april 2016 inklusive individärenden samma dag, samt sammanträde med individärenden den 25 april,
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 13 april20l6 och
utvecklingsutskottets sammanträden den 30 mars och den 13 april 2016.

Ö

delegationslista nummer

individ- och familjeomsorgen
äldreomsorgen

3/16
3/16
3/16

LSS

delegationsbeslut nummer

vård- och omsorgsutskottets ordförande
socialchef Per-Ola Hedberg
barn- och utbildningschef Marita Friborg

2/16
16-21/16
21-22/16

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut
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Ks § 163
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2015/0262
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 april 2016, § 55, om
Mariestads kommunfullmäktiges beslut om miljö- och kvalitetsstrateg,
Dnr KS 2015/0247
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 april 2016, § 56, om budget
2017-2019 - konsekvensbeskrivning,
Dnr KS 2016/0131
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 april 2016, § 57, om förslag på
nämndmål till 2017,

Dnr KS 2016/0130
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 april 2016, § 58, om budgetprognos 1,
Dnr KS 2016/0130
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 5 april 2016, § 60, om verksamhetsuppföljning,
Dnr KS 2016/0050
Mariestads kommunstyrelses protokoll den 11 april 2016, § 49, om ombudgetering av driftmedel från år 2015 till år 2016,
Dnr KS 2015/0049
Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 70, om detaljbudget för
tekniska nämndens verksamheteri Töreboda 2016,

Dnr KS 2016/0136
Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 78, om tekniska nämndens
mål 2017,

Justerare

;<<;A7

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-04

249

forts. Ks § 163

Dnr KS 2015/0041
Tekniska nämndens protokoll den 12 april 2016, § 88, om statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala
gator och vägar år 2017.
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