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Plats och tid Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 3 februari 2016, kl. 13.00–
14.40 och 15.00–16.00 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande 
Anne-Marie Lundin (M) 
Mikael Faleke (M) 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) 
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande 
Ursula Evje (FP) 
Bo Andersson (S) för Lars-Åke Bergman (S) 
Berit Bergman (S) för Anne-Charlotte Karlsson (S) 
Johan Cord (S) 
Hans Thorsell (S) för Anna-Karin Holgersson (S) 
Kenneth Carlsson (S) 
Mattias Faleke (V) för Therése Erikson (V) 
Peter Sporrong (SD) 

 
Övriga närvarande Mariana Frankén, kommunsekreterare 

se fortsättningssida 
 

Justerare Pernilla Johansson (C) 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 31-52 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………... 
  Mariana Frankén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg 
 
 Justerare ……………………………………………………………………………………… 
  Pernilla Johansson  
 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2016-02-03 
 
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: 
 
Lars Millberg, personalchef 
Erland Gustavsson, rektor, § 31-32 
Michael Nordin, VA- och gatuchef, § 31-32 
Marita Friborg, barn- och utbildningschef, t.o.m. § 46 
Marianne Gerdin, kvalitetsutvecklare, § 47 
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Ks § 31 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Pernilla 
Johansson (C). 
_____    
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Ks § 32  Dnr KS 2016/0008 
 

Lokaler till Kanalskolans utbildning i tunga fordon med mera 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till hyreskontrakt för fas-

tigheten Disponenten 6 och uppdrar åt ordföranden och kommunchefen 
att underteckna kontraktet. 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram för-

slag på finansiering av hyrorna inom nuvarande kostnadsram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Rektorn för Kanalskolan meddelar att det läcker in miljöfarliga ämnen i loka-
lerna för tunga fordon och att det kostar mycket pengar att åtgärda proble-
met. Hyreskontraktet gick ut i november månad 2015 och förlängs nu månad 
för månad. 
 
Rektorn redovisar ett förslag till nya lokaler för verksamheten i Hanzas fas-
tighet på Verkstadsgatan 2. Även tekniska kontorets lokaler och förråd i 
Nämndemannen skulle kunna inrymmas i lokalerna. Förrådet är uppsagt till 
den 1 mars. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 januari 2016 att remittera ärendet till 
kommunledningskontoret och tekniska nämnden för yttrande senast den 26 
januari 2016. I yttrandet ska följande frågor belysas; Vem tar huvudansvaret 
för hyresavtalet? Hur fördelas kostnaderna mellan hyresgästerna? Kostnaden 
för tekniska kontorets nuvarande lokaler i Töreboda ska kvalitetssäkras. Ett 
förslag till hyresavtal presenteras för utvecklingsutskottet senast den 26 ja-
nuari 2016. 
 
Rektorn för kanalskolan redovisar i sammanställningen, Fördelning av kost-
nader och ytor Hanza fastigheten Verkstadsgatan 2, bland annat förslag till 
fördelning av kostnaderna mellan hyresgästerna. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 26 januari 2016 att man ställer sig positiva 
till en samlokalisering med Kanalskolan på fastigheten Disponenten 6 under 
förutsättning: 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-03 45 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 32 
 
a) Att tekniska nämnden tillskjuts driftmedel motsvarande den lokalkost-

nadsökning som föreligger. I nuvarande förslag cirka 300 000 kronor per 
år. 

b) Att tekniska nämnden även får kostnadstäckning för den eventuella drift-
kostnad som fortsatt finns på den befintliga fastigheten Snidaren. 

 
Tekniska nämnden har inga synpunkter på vem som står som huvudansvarig 
för ett eventuellt hyresavtal. 
 
Rektor Erland Gustavsson, VA- och gatuchef Michael Nordin och barn- och 
utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet. Kostnaden 
för Hanza fastigheten är strax över en miljon kronor per år, vilket ungefär 
motsvarar kostnaderna för dagens lokaler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rektor Erland Gustavssons sammanställning, Beslutsunderlag Hanza fastig-
het Verkstadsgatan 2 den 13 januari 2016 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 18 
Rektor Erland Gustavssons sammanställning, Fördelning av kostnader och 
ytor Hanza fastigheten Verkstadsgatan 2 den 26 januari 2016 
Tekniska nämndens protokoll den 26 januari 2016, § 6 
_____    
 
Expedieras till; 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Rektor E. Gustavsson 
VA- och gatuchefen 
Ekonomikontoret 
Administratör A. Andersson 
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Ks § 33 Dnr KS 2015/0211 
 

Granskningsplaner för internkontroll 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till granskningsplaner för intern-
kontrollen år 2016 för kommunövergripande verksamhet, Vård och omsorg 
samt Utbildning och kultur. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutade enligt förslag beslu-
tade kommunstyrelsen den 4 november 2015 att uppdra till verksamheterna 
att upprätta förslag till granskningsplaner vilka ska presenteras för kommun-
styrelsen senast i februari år 2016. Granskningsplanerna utgår från verksam-
hetsområdena Kommunövergripande, Vård och omsorg samt Utbildning och 
kultur. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, enligt kommunstyrel-
sens förslag, att anta upprättat förslag till reviderat internkontrollreglemen-
te/handbok för internkontroll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december 2011, § 163 
Förslag till handbok för Intern kontroll, Töreboda kommun den 5 oktober 
2015 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 oktober 2015, § 180 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 november 2015, § 336 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 142 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 22 januari 2016 med bilagda förslag till 
granskningsplaner 
_____    
 
Expedieras till; 
Revisorerna Ekonomichefen 
Kommunchefen Socialchefen 
Personalchefen Barn- och utbildningschefen  
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Ks § 34  Dnr KS 2015/0250 
 

Verksamhetsplan 2016 för energi- och klimatrådgivningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för 
energi- och klimatrådgivningen 2016 i Töreboda kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Energi- och klimatrådgivningen har upprättat förslag till verksamhetsplan för 
energi- och klimatrådgivningen 2016. Energi- och klimatrådgivningen upp-
rättar årligen en verksamhetsplan för det kommande årets arbete. För år 
2016 är verksamhetsplanen inte ett krav från Energimyndigheten men väl en 
rekommendation. 
 
Syftet med rådgivningen är att bidra till en omställning av energisystemet så 
att större andel förnyelsebar energi utnyttjas samt att tillgänglig energi an-
vänds effektivare. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk och riktar sig till 
allmänhet, föreningar samt små och medelstora företag. Det område som pri-
oriteras i 2016 års energi- och klimatrådgivningsplan är; 
 Utöka rådgivningen mot små och medelstora företag. Minst 50 % av tiden 

inriktas mot målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tols tjänsteskrivelse den 18 no-
vember 2015 med Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 
2016, Töreboda kommun 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 3 
 
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol föreslår kommunstyrelsen be-
sluta att godkänna verksamhetsplanen för 2016 för energi- och klimatrådgiv-
ningen i Töreboda kommun. 
_____    
 
Expedieras till; 
Energi- och klimatrådgivarna  
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Ks § 35  Dnr KS 2015/0281 
 

Utvecklingsenhetens verksamhetsplan 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för 

utvecklingsenheten 2016. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt utvecklingsenheten att arbeta med de kul-

turutvecklingsplaner som finns. 
 
3. Kommunstyrelsen anhåller om att få en redogörelse för 2015 års utfall. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunledningskontorets utvecklingsenhet har upprättat förslag till verk-
samhetsplan 2016 för enhetens verksamhet. Syftet med planen är att den ska 
vara ett inriktningsdokument som styr utvecklingsenhetens arbete. Följande 
gemensamma områden prioriteras under 2016; 
1. Översiktsplan, Töreboda 2030 – en framtidsbild 
2. Utvecklad kommunikation och information för näringslivet 
3. Besöksnäring 
4. Kommunikationer 
5. Flyktingrelaterade frågor 
6. Medborgarundersökning 
 
Arbetet med kommunens kulturutveckling är inte prioriterat under 2016. 
 
Kommunchefen förtydligar i skrivelse den 28 januari 2016 att prioriteringen 
sker mot bakgrund av Utvecklingsenhetens uppdrag och resurser. Däremot 
sker ett omfattande arbete i kultur- och fritidsfrågor. Det arbetet är i huvud-
sak kanaliserat till Utbildning- och kulturs ansvar då kulturfrågorna sorterar 
under Utbildning- och kulturverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Näringslivs- och kommunutvecklare Lena Tilstams tjänsteskrivelse den 21 
december 2015 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 4 
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Kommunchefens skrivelse med förtydligande kring kulturfrågorna den 28 ja-
nuari 2016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Pernilla Johansson (C) med instämmande av Mikael Faleke (M): Kommun-
styrelsen uppdrar åt utvecklingsenheten att arbeta med de kulturutveck-
lingsplaner som finns. 
 
Hans Thorsell (S) med instämmande av Kenneth Carlsson (S): Arbetet med 
kommunens kulturutveckling ska finnas med bland de prioriterade områ-
dena under 2016. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Pernilla Johanssons (C) yrkande och 
Hans Thorsells (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Pernilla 
Johanssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositions-
ordning: 
Ja-röst för bifall till Pernilla Johanssons (C) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Hans Thorsells (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med nio ja-röster för Pernilla Johanssons (C) yrkande mot sex nej-röster 
för Hans Thorsells (S) yrkande antar kommunstyrelsen Pernilla 
Johanssons (C) yrkande. 
 
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin 
(M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla 
Johansson (C), Ursula Evje (FP), Peter Sporrong (SD) och Bengt Sjöberg (M). 
 
Nej-röster avges av Bo Andersson (S), Berit Bergman (S), Johan Cord (S), 
Hans Thorsell (S), Kenneth Carlsson (S) och Mattias Faleke (V). 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunchefen Utvecklare S. Elofsson 
Trafikhandläggaren  Näringslivs- och kommunutvecklaren 
Folkhälsoplaneraren Information- och turistchefen 
Plan- och exploaterings-chefen  
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Ks § 36  Dnr KS 2015/0265 
 

Tolkförmedling Väst delårsrapport 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige lägger Tolkförmedling Västs delårsrapport 2015 till 

handlingarna. 
 
2. Töreboda kommun anser att det är för sent att få delårsrapporten efter 

årets slut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt delårsrapport janu-
ari-augusti 2015. Prognosen för helåret beräknas på att antalet uppdrag blir 
25 000 fler än enligt budget. I och med prissänkningen som gjordes den 1 juli 
beräknas utfallet bli 5,8 miljoner kronor (cirka 3,8 miljoner kronor över bud-
get). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tolkförmedling Väst direktions protokoll den 27 november 2015, § 211 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 5 
 
Direktionen beslutade den 27 november 2015 att godkänna Delårsrapport 
2015-08-31. 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 37  Dnr KS 2015/0026 
 

Ärenderutiner 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till ärenderutiner/sammanträdes-
tider 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till rutiner/sammanträdes-
tider för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering 2016 
med bland annat stoppdagar, det vill säga när handlingar till sammanträdena 
senast ska vara kommunkansliet tillhanda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 14 
_____    
 
Expedieras till; 
Samtliga utskottsordföranden 
Samtliga chefer 
De gemensamma nämnderna 
Kommunsekreterarna 
Plan- och exploateringschefen 
Kommun- & näringslivsutvecklaren 
Säkerhetssamordnarna 
Folkhälsoplaneraren 
Trafikhandläggaren 
IFO-chefen 
Törebodabostäder AB 
RÖS 
AÖS 
Tolkförmedling Väst 
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Ks § 38  Dnr KS 2014/0004 
 

Utbetalning av partistöd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att betala ut partistöd 

enligt regelverket. 
 
2. Kommunfullmäktige påminner partigrupperna i kommunen om att sen-

ast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet använts 
(enligt KL 2 kap. 11 § och 4 § Reglerna för kommunalt partistöd i 
Töreboda kommun). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag uppdrar 
kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att betala ut partistöd enligt 
regelverket. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar i cirkulär 14:12 om nya 
regler i kommunallagen om lokalt partistöd. De nya reglerna trädde i kraft 
den 1 februari 2014. Reglerna tillämpas från och med mandatperioden 2014-
2018 och innebär följande; Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i 
den kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska ut-
betalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett 
grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till 
ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas 
en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 
fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa 
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina plat-
ser i fullmäktige från och med 2014 års val. 
 
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att 
stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår 
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och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stö-
det lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom grans-
kas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande 
bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäk-
tige får - i de i förväg antagna reglerna för partistöd - besluta om att stöd inte 
ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive 
en granskningsrapport.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014 att anta Regler för kommu-
nalt partistöd i Töreboda kommun. I Reglerna, 5 §, andra stycket, stadgas att 
”Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år.” 
 
I Reglerna finns bara de kompletterande regler som behövs i förhållande till 
lagstiftningen. Reglerna i kommunallagen och de lokala reglerna bildar en 
helhet som ska ses tillsammans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunallagen 2 kapitlet, 9-12 § 
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj 2014, § 59 med bilaga Regler för 
kommunalt partistöd Töreboda kommun 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 15 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
 
 
 
Ks § 39  
 

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8a § Föräldrabalken (FB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 11 
_____    
 
Expedieras till; 
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Ks § 40  KS 2015/0244 
 

Information om utredning efter Lex Sarah–anmälan från äldre-
boende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Verksamheten redovisar en utredning efter Lex Sarah-anmälan, gällande att 
en boende på ett av Töreboda kommuns äldreboenden hamnar i en utsatt si-
tuation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredning från enhetscheferna för äldreomsorgen Ann-Sofie Eklund-Karlsson 
och Ulrika Berglund 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 419 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2016, § 11 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 4 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 januari 2016 att avsluta utred-
ningen och godkänna genomförda och planerade åtgärder. Om det finns be-
hov av ytterligare stöd för personalen beslutar enhetschefen om det. Rapport 
lämnas därefter till vård- och omsorgsutskottet. Vård- och omsorgsutskottet 
beslutade vidare att lämna utredningen till kommunstyrelsen som informa-
tion. 
_____    
 
Expedieras till; 
Socialchefen 
Enhetschef A-S. Eklund-Karlsson 
Enhetschef U. Berglund 
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Ks § 41  KS 2016/0006 
 

Projekt Studier och sysselsättning för nyanlända i Töreboda kom-
mun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner projektet ”Studier och sysselsättning för 

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

kronor år 2017, totalt 11,6 miljoner kronor. Finansieringen sker genom 
omfördelning från tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen. 

 
3. Kommunstyrelsen omfördelar projektmedel till ansvar 15022 (social-

chefen) och verksamhet 60010 (flyktingverksamhet). 
 
4. Kommunstyrelsen delegerar till socialchefen att omfördela projektmedel 

till berörd verksamhet. Omfördelningen grundas på kostnad per deltag-
are i studier eller praktik. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun har under de senaste tre åren tagit emot många nyan-
lända flyktingar. Kommunen arbetar med arbetsinriktade åtgärder som lät-
tare leder till arbete och/eller studier, samt påskyndar integrationen i sam-
hället.  
 
Mottagningsenheten med samverkanspartners Arbetsförmedlingen, Arbets-
marknad- och Utbildningscenter (AMU) samt Individ- och familjeomsorgen 
(IFO) arbetar aktivt med att kartlägga, upptäcka och stödja samtliga nyan-
lända. En viktig gemensam uppgift är att finna lösningar för varje individ som 
leder till egenförsörjning på längre sikt. 
 
I syfte att uppnå detta föreslår socialchefen och barn- och utbildningschefen 
kommunstyrelsen besluta att: 
 Projektet ”Studier och sysselsättning för nyanlända i Töreboda kommun” 

godkänns för tiden 2016-2018. 
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forts. Ks § 41 
 
 Töreboda kommun avsätter 5,5 miljoner kronor år 2016 och 6,1 miljoner 

kronor år 2017. Finansieringen sker genom omfördelning från tillfälligt 
stöd med anledning av flyktingsituationen. 

 Omfördelning av projektmedel sker till ansvar 15022 (socialchef) och 
verksamhet 60010 (flyktingverksamhet). 

 Till projektledningsgrupp delegeras beslutanderätt att omfördela pro-
jektmedel till berörd verksamhet. Omfördelningen grundas på kostnad 
per deltagare i studier eller praktik. 

 Projektmedel som inte förbrukas 2016 och 2017 överförs till 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefen och barn- och utbildningschefens gemensamma tjänsteskrivelse 
den 12 januari 2016 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 januari 2016, § 9 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 5 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 januari 2016 föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta det utarbetade förslaget. 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 januari 2016 att föreslå kom-
munstyrelsen besluta följande; 
a) Projektet ”Studier och sysselsättning för nyanlända i Töreboda kommun” 

godkänns för tiden 2016– 2018 
b) Töreboda kommun avsätter 5,5 miljoner kronor år 2016 och 6,1 miljoner 

kronor år 2017, totalt 11,6 miljoner kronor. Finansieringen sker genom 
omfördelning från tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 

c) Omfördelning av projektmedel sker till ansvar 15022 (socialchefen) och 
verksamhet 60010 (flyktingverksamhet) 

d) Till projektledningsgruppen delegeras beslutanderätt att omfördela pro-
jektmedel till berörd verksamhet. Omfördelningen grundas på kostnad 
per deltagare i studier eller praktik 

e) Projektmedel som inte förbrukats 2016 och 2017 överförs till 2018 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunchefen 
Socialchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Ekonomikontoret 
Kommunsekreterarna 
Administratör P. Kersna 
Administratör A. Andersson 
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Ks § 42  KS 2015/0272 
 

Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- 
och sjukvård i Västra Götalandsregionen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Töreboda kommun ställer sig bakom förslaget från VästKom, till ramavtal för 
läkarmedverkan, samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal om 
läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samrådsorganet mellan VästKom och VGR beslutade på mötet 2015-11-13 att 
rekommendera huvudmännen att tillämpa ramavtalet för läkarmedverkan. 
 
Avtalet utgör ett ramavtal avseende läkarinsatser för den kommunala hälso- 
och sjukvården i Västra Götaland. Ramavtalet ska ligga till grund när lokala 
avtal tecknas mellan vårdcentral/vårdcentraler och den primär- kommunala 
hälso-och sjukvården i kommuner och stadsdelar. Då det är ett övergripande 
ramavtal kan det fastställas i Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregion-
en och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Beslutsunderlag 
 
VästKoms förslag till ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso-
och sjukvård i Västra Götalandsregionen. 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 9 
_____    
 
Expedieras till; 
Socialchefen 
Kommunsekreterare M. Asp 
Administratör A. Andersson 
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Ks § 43  KS 2016/0003 
 

Justerad uppsägningstid i nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal med 
Västra Götalandsregionen (VGR) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Töreboda kommun ställer sig bakom beslutet från VästKoms styrelse, om ju-
sterad uppsägningstid i nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal med VGR. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
VGR föreslår i skrivelse till VästKoms styrelse att uppsägningstiden i nuva-
rande hälso- och sjukvårdsavtal justeras från nuvarande tolv månader till sex 
månader. Syftet är att ge goda förutsättningar till dialog och förankring hos 
berörda organ och instanser under den pågående arbetsprocessen med över-
syn av avtalet. Parterna har sedan tidigare varit överens om att förlänga löpti-
den för det nuvarande avtalet med ett år fram till 2017-03-31. Om uppsäg-
ningstiden nu förkortas från tolv till sex månader innebär det att en eventuell 
uppsägning inte behöver ske förrän senast den 30 september 2016. Detta in-
nebär att det ges goda förutsättningar och tid till dialog och samråd om den 
önskvärda utvecklingen i ett nytt avtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
VästKoms förslag till justerad uppsägningstid i nuvarande hälso- och sjuk-
vårdsavtal med Västra Götalandsregionen (VGR). 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 10 
_____    
 
Expedieras till; 
Socialchefen 
Kommunsekreterare M. Asp 
Administratör A. Andersson 
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Ks § 44  KS 2015/0276 
 

Förändring av benämningen kontaktman i äldreomsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Den nuvarande benämningen kontaktman ändras till kontaktpersonal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inom Vård och omsorg i Töreboda kommun har varje brukare rätt att välja en 
omvårdnadspersonal som sin kontaktman. Syftet med kontaktmannaskap är 
att säkerställa kvalitén i den enskildes vård och omsorg och att den enskilde 
ska få ett individuellt bemötande och en individuell vård och omsorg som ba-
seras på dennes behov/önskemål samt bejakar levnadsvanor och intressen. 
 
Den nuvarande benämningen kontaktman är inte könsneutral och känns där-
för inte korrekt ur ett jämställdhetsperspektiv. Det finns dock begränsningar i 
val av alternativ benämning då kontaktperson är en biståndsbedömd insats 
till personer som omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Förslaget är att nuva-
rande benämning kontaktman ändras till kontaktpersonal, för att ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv ändra begreppet till ett mer könsneutralt begrepp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse den 17 december 2015 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Johan Cord (S): Nuvarande benämning kontaktman behålls. 
 
Hans Thorsell (S): Bifall till Vård- och omsorgsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Vård- och omsorgsutskottets förslag 
och Johan Cords (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Vård- 
och omsorgsutskottets förslag. 
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forts. Ks § 44 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositions-
ordning: 
Ja-röst för bifall till Vård- och omsorgsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Johan Cords (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med nio ja-röster för Vård- och omsorgsutskottets förslag mot fem nej-
röster för Johan Cords (S) yrkande antar kommunstyrelsen Vård- och om-
sorgsutskottets förslag. En ledamot avstod från att rösta. 
 
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Karl-Johan 
Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla Johansson (C), Berit 
Bergman (S), Hans Thorsell (S), Mattias Faleke (V), och Bengt Sjöberg (M). 
 
Nej-röster avges av Ursula Evje (FP), Bo Andersson (S), Johan Cord (S), 
Kenneth Carlsson (S) och Peter Sporrong (SD). 
 
Marlene Näslin (M) avstod från att rösta. 
_____    
 
Expedieras till; 
Socialchefen 
Enhetschefer inom äldreomsorgen 
Kommunsekreterare M. Asp 
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Ks § 45  KS 2016/0001 
 

Information om rutin för hantering av brukares kontanta medel 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utgångspunkten är alltid att hyresgäst på särskilt boende eller brukare på 
kortidsvistelse själv ansvarar för och hanterar sina egna kontanta medel, 
samt förvaring av och ansvar för egna kontanter och värdesaker. 
 
Rutinen innehåller bland annat hur information ska delges om att det finns 
låsbara skåp i lägenheterna, och att enhetschefer efter önskemål kan ansvara 
för förvaring av kontanter upp till 1 000 kronor. 
 
Bank/kreditkort/betalkort med tillhörande kod eller andra värdesaker tar 
Töreboda kommun inte ansvar för att handha. Information lämnas om möjlig-
het att söka god man som kan vara behjälplig med den uppgiften. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefen och ekonomichefens gemensamma tjänsteskrivelse den 16 de-
cember 2015 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 januari 2016, § 12 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 januari 2016 att redovisning av 
rutinen läggs till handlingarna, och skickas till kommunstyrelsen som inform-
ation. 
_____    
 
Expedieras till; 
Socialchefen 
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Ks § 46 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 20 minuter (klockan 14.40–15.00). 
_____    
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Ks § 47 Dnr KS 2013/00045 

 

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete vid Björkängsskolan, 
Kilenskolan, Älgarås skola och Moholms skola 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin informerade vid Utbildnings- och kul-
turutskottets sammanträde den 14 januari 2016 om skolans kvalitetsrapport 
läsåret 2014/15 gällande grundskola F-6 vid Björkängsskolan, Kilenskolan, 
Älgarås skola och Moholms skola. Skolorna arbetar utifrån upprättad utveck-
lingsplan. Man gör en egen verksamhetsplan och beslutar om extra områden 
som man arbetar med. 
 
Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 januari 2016, § 5 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 januari 2016 att utskottet 
har mottagit informationen och skickar ärendet till kommunstyrelsen som in-
formation. 
_____    
 
Expedieras till; 
Barn- och utbildningschefen 
Kvalitetsutvecklare M. Gerdin 
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Ks § 48 Dnr KS 2015/00225 

 

Besvarande av medborgarförslag om simhallens öppettider och för-
delning av lek/motion 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Medborgarförslaget besvaras med kommunstyrelsens beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att pröva förslaget i 
medborgarförslaget under sex månader och därefter utvärdera förslaget. Ut-
värderingen redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om simhallens öppettider och fördelning 
av lek/motion. Det föreslås att kommunen undersöker möjligheten att tis-
dagskvällens fördelning mellan lek och motion i simhallen (lek och motion 
16.00–19.30) ändras till samma fördelning som på torsdagar, det vill säga lek 
och motion 16.00–17.30 och motion 17.30–19.30. Vidare föreslås att kommu-
nen undersöker möjligheten att ha simhallen öppen fler dagar/kvällar. 
 
Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin har utrett förslaget med verksamhets-
ansvariga. Förslaget bör prövas under sex månader och därefter utvärderas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 144 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 januari 2016, § 7 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 januari 2016 att utskottet 
föreslår att medborgarförslaget prövas under sex månader och därefter ut-
värderas. 
_____    
 
Expedieras till; 
Kommunfullmäktige Sekreteraren 
Barn- och utbildningschefen 
Kvalitetsutvecklare M. Gerdin 
Kommunsekr P. Andersson  
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Ks § 49 Dnr KS 2015/0278 
 

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsför-
ening) 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordföranden informerar från RKHF:s (Riksbyggens Kooperativa Hyres-
rättsförening) sammanträde den 25 januari 2016. 
_____    
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Ks § 50 Dnr KS 2015/0005 
 

Information om Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordföranden informerar om Västra Götalandsregionens beslut om 
Naturbruksskolorna med mera. 
_____    
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Ks § 51   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 18 januari 2016 inklusive in-
dividärenden samma dag, 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 14 januari 2016 och 
utvecklingsutskottets sammanträde den 13 januari 2016 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
vård- och omsorgsutskottets ordförande  1/16 
kommunchef Tommy Sandberg  1/16 
barn- och utbildningschef Marita Friborg  1-5/16 
ekonomichef Anders Bernhall  1-9/15 
socialchef Per-Ola Hedberg   1-9/16 
personalchef Lars Millberg   1-7/16 
socialsekreterare Ida Wiik   1-2/16 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt  1-9/16 
plan- och exploateringschef Dan Harryzon 15-16/15 
_____    
 
Expedieras till; 
Delegater som anmält beslut 
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Ks § 52 
 

Meddelanden 
 
Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
    Dnr KS 2015/0224 
Länsstyrelsens beslut den 21 december 2015 om utökning av naturreservatet 
Myrhulta mosse i Töreboda och Karlsborgs kommuner, 
 
    Dnr KS 2015/0039 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 januari 2016, § 9 om revide-
rad arbetsordning för miljö- och byggnadsnämnden, 
 
    Dnr KS 2015/0209 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 januari 2016, § 10 om bok-
slut 2015, verksamhetsberättelse och uppföljning av nämnds- och kvalitets-
mål, 
 
    Dnr KS 2015/0038 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 januari 2016, § 11 om upp-
följning av intern kontroll nr 2 2015, 
 
    Dnr KS 2015/0038 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 januari 2016, § 12 om verk-
samhetsplan 2016 och framåt för miljö- och byggnadsnämnden, 
 
    Dnr KS 2016/0036 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 januari 2016, § 13 om kvali-
tetsmål 2016. 
_____    
 
 


