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Plats och tid Kommunhuset, onsdag 13 juni 2018, kl. 13.00–14.05, 14.14–14.40, 15.00–16.45 och 
17.00–18.35 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande, § 241-259 och 261-276 
Anne-Marie Lundin (M) 
Linn Brandström (M) för Mikael Faleke (M) 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) 
Pernilla Johansson (C), 1:e v. ordf., § 244-259, 261-264 och 266-276, fr.o.m. kl. 13.50 
Gunilla Fransson (L) 
Lars-Åke Bergman (S), § 241-259, 261-264 och 266-276 
Hans Thorsell (S) för Lars-Åke Bergman (S), § 260 och 265 
Anne-Charlotte Karlsson (S), § 241-266 och 268-276 
Hans Thorsell (S) för Anne-Charlotte Karlsson (S), § 267 
Johan Cord (S) 
Berit Bergman (S), § 241-259, 261-264 och 266-276 
Kenneth Carlsson (S), 2 v. ordf., § 241-261 och 263-276 
Hans Thorsell (S) för Kenneth Carlsson (S), § 262 
Bo Andersson (S) för Therése Göransson (V), § 241-264 och 266-276 
Peter Sporrong (SD) 

  

Övriga närvarande Mariana Frankén, kommunsekreterare 
se fortsättningssida 
 

Justerare Anne-Charlotte Karlsson, med Johan Cord som ersättare 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 241-276 
Underskrifter  
 Sekreterare …………………………………………………………………………………….............................................. 
  Mariana Frankén 

  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Bengt Sjöberg, § 241-259 och 261-276 Kenneth Carlsson, § 260 

 
 Justerare …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Anne-Charlotte Karlsson § 241-266 och 268-276 Johan Cord § 267 

 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2018-06-13 
 
Datum då   Datum då 
anslaget sätts upp   anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  

protokollet Kommunledningskontoret 
 
Underskrift ………………………………………………… 
 Evelina Hermansson 
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fortsättning 1:a sidan 
 
fortsättning Övriga närvarande: 
 
Hans Thorsell (S), ersättare, § 241-259, 261, 263-264, 266 och 268-276 
Per-Ola Hedberg, kommunchef, 241-259 och 261-276 
Anders Bernhall, ekonomichef, § 241-243 
Emma Wiik, controller, § 241-243 
Sandra Säljö, socialchef, § 241-249 
Michael Nordin, teknisk chef, § 250-251 
Robert Malmgren, fastighetschef, § 250-251 
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, § 250-251 
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Ks § 241 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne-Charlotte 
Karlsson, med Johan Cord som ersättare. 
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Ks § 242  
 

Dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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Ks § 243 Dnr KS 2018/0201 
 

Budget- och verksamhetsuppföljning till och med maj månad 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen antar de åtgärder verksamheterna föreslår för att 

klara ekonomin i balans med undantag av meningen ”Därutöver kan 
direkta åtgärder bli aktuella, som innebär att nuvarande höga kvali-
tet inte kan behållas.” under rubriken ”Äldreomsorg”. 

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar under-

skott att vidta erforderliga åtgärder för att få budgeten i balans. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2018, vid behandlingen av 
Tertialrapport 1 2018, bland annat att uppdra till kommunledningskon-
toret att rapportera om budget- och verksamhetsuppföljning två gånger 
till under året, vid kommunstyrelsens sammanträden den 13 juni och den 
5 september. 
 
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar i skrivelsen ”Prognos utgående från 
maj månad 2018” en rapport om budget- och verksamhetsuppföljning från 
årets början till och med maj månad 2018. Det prognostiserade resultatet 
uppgår till 3,3 miljoner kronor (0,6 %), vilket motsvarar en negativ bud-
getavvikelse på 5,5 miljoner kronor. Detta innebär en försämring motsva-
rande -0,9 miljoner kronor jämfört med tertialrapporten från april månad. 
Den prognostiserade försämringen finns i sin helhet inom verksamheterna 
som nu redovisar en prognostiserad budgetavvikelse uppgående till -18,1 
miljoner kronor (-17,2 miljoner kronor i april). 
 
Ekonomichef Anders Bernhall och controller Emma Wiik lämnar en redo-
görelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomikontoret, Tertialrapport april 2017 med bilaga den 22 maj 2018 
Kommunstyrelsens protokoll den 23 maj 2018, § 211 
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Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 85 
Ekonomikontoret, Prognos utgående från maj månad 2018, 
Kommunstyrelsen 2018-06-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Meningen ”Därutöver kan direkta åtgärder bli aktu-
ella, som innebär att nuvarande höga kvalitet inte kan behållas.” under ru-
briken ”Äldreomsorg ”tas bort. 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S): Sammanträdet ajourneras. 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i nio minuter (klockan 14.05–14.14). 
 
forts. Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S): Socialdemokraterna ser allvarligt på det 
stora underskott som redovisats och vill få en anteckning till protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S), Lars-Åke Bergman (S), Johan Cord (S), Berit 
Bergman (S), Kenneth Carlsson (S) och Bo Andersson (S) medges följande 
anteckning till protokollet; Socialdemokraterna ser allvarligt på det stora 
underskott som redovisats idag. De vill se en långsiktigt plan som är flerå-
rig för att få en budget i balans. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga verksamhetsansvariga 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
Sekreteraren 
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Ks § 244 Dnr: KS 2018/0210 
 

Beviljade insatser 2017 gällande vård, behandling och 
kriminalitet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Under 2017 har majoriteten av de som sökt vård och behandling för miss-
bruk, beviljats insats i form av öppenvård på Beroendecentrum i 
Mariestad. 
 
Insats i form av behandlingshem beviljades till sju personer och familje-
hem beviljades till tre personer. En person beviljades kontraktsvård, vilket 
innebär att den som dömts för brott får möjlighet att genomgå behandling 
i stället för att dömas till fängelse. Efter två tredjedelar av det utmätta 
fängelsestraffet övergår betalningsansvaret till socialtjänsten. Personen 
hann dock avbryta behandlingen innan betalningsansvaret hann övergå 
till socialtjänsten. 
 
KRAMI är en samordnad arbetsmarknadsinsats som riktar sig till personer 
över 18 år som vill lämna missbruk och kriminalitet. På KRAMI arbetar 
personal från Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunen som 
gemensamt verkar för att stödja människor med att komma ut på arbets-
marknaden. En person från Töreboda kommun deltog i KRAMI mot en 
kostnad om 25 000 kronor. Personen uppbar under tiden aktivitetsstöd 
som reducerade behovet av försörjningsstöd. 
 
Socialtjänsten i Töreboda förfogar över tio lägenheter som används som 
stödboende. Bistånd i form av stödboende är förenat med villkor om nyk-
terhet/drogfrihet, medverkan i behandling, sysselsättning, skötsamhet 
med mera. Sju personer beviljades stödboende under året. 
 
Kontaktperson beviljas till den som behöver bryta isolering, eller hitta ett 
annat sammanhang utanför missbruk och kriminalitet. Kontaktperson är  
 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-13 405 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 244 
 
en av socialtjänsten utsedd person, som blir en ”betald kompis” under en 
period, tolv personer beviljades denna insats. 
 
Vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en tvångs-
vårdslagstiftning, som tillämpas när någon till följd av ett fortgående miss-
bruk är i behov av vård. Premisserna för LVM är att personen ska till följd 
av sitt missbruk utsätta sin hälsa för allvarlig fara, löpa uppenbar risk att 
förstöra sitt liv och/eller riskera att allvarligt skada sig själv eller någon 
närstående. Vårdbehovet ska inte kunna tillgodoses på frivillig väg. I 
Töreboda kommun omhändertogs två personer med stöd av LVM. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 28 maj 2018, § 65 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 28 maj 2018 följande; 
 Redovisningen noteras och läggs till handlingarna. 
 Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Enhetschef J. Jonasson 
  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-13 406 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 245 Dnr: KS 2018/0208 
 

Information om klagomålsärende hos Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Klagomålet inkommer den 11 maj 2018 via telefon till enhetschef Jessica 
Jonasson. 
Den klagande anser att en socialsekreterare begått tjänstefel, och att per-
sonen önskar kompensation för detta i form av motsvarande dubbla hyror. 
Den 14 maj inkommer ytterligare ett klagomål denna gång via e-post, där 
den klagande personen är upprörd över hur personens ärende hanteras av 
socialtjänsten. Personen menar att handläggningstiden för ansökan om 
ekonomiskt bistånd uppgått till elva dagar, och att hen inte har fått åter-
koppling på enkla frågor via e-post. Vidare menar personen att socialtjäns-
ten är otillgänglig, samt aktivt ser till att människor hamnar hos 
Kronofogden. Den klagande vill att socialtjänsten erkänner tjänstefel, och 
kompenserar för detta ekonomiskt genom att utbetala dubbla hyror. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 17 maj 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 28 maj 2018, § 67 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 28 maj 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef J. Jonasson 
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Ks § 246 Dnr: KS 2017/0060 
 

Statsbidrag för att införa eller höja låg dagpenning för de som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras för utredning om intäkterna kan ökas genom att 
justera subventionerade avgifter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Töreboda kommun har rekvirerat statsbidrag om 525 000 kronor från 
Socialstyrelsen. Statsbidraget ska användas till att införa habiliteringser-
sättning eller höja en låg dagpenning. Då ingen lågsiktlighet finns i statsbi-
draget och då höjningen inte ryms i LSS ordinarie budget 2019, föreslås att 
hela den rekvirerade summan återbetalas. 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela me-
del till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbi-
draget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dag-
penning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringser-
sättning). 
Om bidraget inte används på rätt sätt skall det återbetalas 2019. 
 
I Töreboda kommun utgår redan habiliteringsersättning till de som deltar 
i daglig verksamhet med 41 kronor per heldag och 29 kronor per halvdag. 
Inom socialpsykiatrin är det ungefär 10 brukare som uppbär ersättningen 
och inom daglig verksamhet LSS finns det 61 brukare som uppbär ersätt-
ning. Detta innebär att Töreboda kommun inte kan använda bidraget till 
att införa habiliteringsersättning eftersom kommunen redan har detta. 
 
Däremot skulle kommunen kunna använda bidraget till att höja habilite-
ringsersättningen. Enhetscheferna inom LSS uppger att habiliteringser-
sättningen inte har höjts på minst 10 år, och att en höjning skulle vara 
mycket uppskattad av kommunens brukare. En höjning skulle ge våra bru-
kare en extra motivation att gå till sin dagliga verksamhet. 
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Det finns dock ingen långsiktighet i stadsbidraget, och det finns inga indi-
kationer att statsbidrag kommer att utgå även 2019. 
 
Detta innebär att en eventuell utökning av habiliteringsersättning 2018, 
från och med 2019 måste bäras av ordinarie budget. En höjning av habili-
teringsersättningen med 20 kronor per dag och brukare skulle då kosta 
LSS budget 520 000 kronor per år, och det utrymmet finns inte i ordinarie 
budget. 
 
Diskussion har förts om att bara höja habiliteringsersättningen under 
2018 med 20 kronor per dag för att använda statsbidraget vi rekvirerat. 
Dock finns en uppenbar risk när ersättningen ska återgå till samma nivå 
som idag, att våra brukare känner sig missnöjda med en sänkning, och yt-
terst tappar motivationen att gå till sin dagliga verksamhet. Summan bör 
därför återbetalas till Socialstyrelsen i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 28 maj 2018, § 69 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kenneth Carlsson (S) med instämmande av Anne-Charlotte Karlsson (S) 
och Lars-Åke Bergman (S): Habiliteringsersättningen höjs med 10 kronor 
per dag 2018. Den höjda ersättningen betalas ut till 2020 och finansieras i 
budgeten. 
 
Bengt Sjöberg (M): Ärendet återremitteras för utredning om intäkterna 
kan ökas genom att justera subventionerade avgifter. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller åter-
remitteras enligt Bengt Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunstyr-
elsen återremitterar ärendet. 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Vård- och omsorgsutskottet 
Socialchef S. Säljö 
Sekreteraren 
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Ks § 247 Dnr: KS 2018/0198 
 

Kommungemensamma Socialjourens verksamhetsberättelse 
2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Redovisning av Kommungemensamma Socialjourens verksamhetsberät-
telse, statistik samt redovisade kostnader för 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommungemensamma Socialjourens verksamhetsberättelse 2017 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 28 maj 2018, § 70 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 28 maj 2018 följande; 
 Redovisningen noteras och läggs till handlingarna. 
 Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommungemensamma Socialjouren 
Socialchef S. Säljö 
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Ks § 248 Dnr: KS 2018/0184 
 

Begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär yttrande från Töreboda 
kommun, avseende klagomål som inkommit till IVO. 
Klagomålet gäller handläggning av barnavårdsärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 8 maj 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 28 maj 2018, § 71 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 28 maj 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchef S. Säljö 
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Ks § 249 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 20 minuter (klockan 14.40–15.00). 
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Ks § 250 Dnr KS 2018/0186 
 

Vatten- och avloppstaxa 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige justerar kommunens VA-taxa i enlighet med doku-
mentet ”Taxa vatten och avlopp Töreboda kommun 2019”, vilket innebär 
följande förändringar från nuvarande taxa från och med 2019-01-01: 
 
1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i kommunens VA-taxa ökas med 20 

procent. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa ökas 
med 7 procent. 

 
2.  Justeringen av procentsatserna regleras i § 8.1 och 8.3. 
 
3. Höjning av avgifterna för posterna mätaravläsning och förgävesbesök 

vid avtalad tid. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Anläggningsavgifterna i VA-taxan 
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en 
fastighet till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för 
att ordna den allmänna VA-anläggningen. Branchorganisationen Svenskt 
vatten jämför årligen Sveriges kommuners anläggningsavgifter för en 
villafastighet om 800 kvadratmeter, en så kallad Typ A-fastighet. Töreboda 
kommuns anläggningsavgift för en Typ A-fastighet är drygt 89 000 kronor 
per fastighet, jämfört med medel för hela Sverige om cirka 135 000 kronor 
per fastighet. I Töreboda kommun är anläggningsavgiften alltså enbart två 
tredjedelar så hög som medelavgiften i Sverige. De kommuner som har låg 
anläggningsavgift anges vara kommuner med låg inflyttningsgrad, där ny 
infrastruktur inte byggs varför en låg täckningsgrad av anläggningsavgif-
ten inte märks på VA-kollektivets ekonomi. I MTG-kommunerna har an-
läggningsavgifterna historiskt sett varit låga och i antagen VA-plan angavs 
att samtliga kommuner behövde höja sin taxa flera år i rad. Anledningen 
till att höja anläggningsavgifterna är för att få ökad täckningsgrad för an-
läggningskostnaderna för att inte stå med onödiga kapitalkostnader som 
genererar en höjd brukningstaxa. Genom att höja anläggningsavgifterna, 
blir det fastighetsägaren som har nytta av den nya anläggningen som får 
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betala för den, och inte hela VA-kollektivet. Töreboda kommun har höjt 
taxan med 20 procent från och med 2017 och 40 procent från och med 
2018. Anläggningsavgiften är enligt taxekonstruktionen bland annat 
beroende av storleken på fastighet. 
 
VA-taxans brukningsavgifter 
Under några år har VA-kollektivet i Töreboda kommun haft en ekonomi i 
balans vilket innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader 
som verksamheten har. I den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs 
att ett årligt behov av reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver 
11 500 000 kronor i investeringsmedel, och att detta skulle resultera i ett 
årligt behov av höjning av brukningsavgifterna med cirka 3 procent. 
Töreboda avloppsreningsverk genomgår en ombyggnation för förbättrad 
kvävereduktion. Till följd av den nya kvävereningsprocessen kommer 
verksamhetens driftkostnader att öka under 2019 med 450 000 kronor, 
detta på grund av högre energiförbrukning och kemikaliekostnader. Utö-
ver detta kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de investe-
ringar som nu är planerade med cirka 340 000 kronor. De ökade driftkost-
naderna och kapitalkostnaderna motsvarar tillsammans ett behov av en 
höjning av brukningsavgifterna med 4 procent. Verksamhet teknik föreslår 
därför en justering av brukningsavgifterna uppåt med 7 procent från och 
med den 1 januari 2019. 
 
Övriga förändringar 
När en VA-servis anläggs är det oftast tre servisledningar som anläggs 
samtidigt; en för vatten, en för spillvatten och en för dagvatten. I vissa fall 
anläggs enbart en eller två servisledningar och vid sådana fall betalas en 
viss procent av den fulla avgiften. Dessa procentsatser regleras i § 8.1 och 
8.3, och har inte stämt in med den verkliga kostnadsbilden vid dessa arbe-
ten, varför procentsatserna bör regleras. Avgiften för mätaravläsning och 
förgävesavgift vid avtalat besök föreslås ändras från 131 kronor till 500 
kronor, respektive från 104 kronor till 610 kronor för att bättre spegla de 
kostnader som är förknippade med att utföra arbetet. 
 
Tekniska chefen Michael Nordin lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens beslut den 17 april 2018, § 80 
Taxa vatten och avlopp Töreboda kommun 2019 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 121 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 251  Dnr KS 2018/0225 
 

Statusinventering Kornknarren 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med kommunlednings-

kontoret under 2018 färdigställa förskoleavdelningar genom hyresav-
tal. 

2.  
 
3. Tillkommande driftkostnader 2018 hanteras inom utbildningsförvalt-

ningens befintliga ram. 
 
4. 2019 års preliminära driftkostnader ökar med 2,6 miljoner kronor. 

Förslag till finansiering hänskjuts till kommande process kring revide-
rad budget 2019. 

 
5. Finansiering avseende investering/etableringskostnader hanteras ge-

nom omdisponering av befintliga investeringsanslag till Kornknarren i 
2018 års investeringsbudget. 

 
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på 

permanent lösning till förskola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det har genomförts en statusinventering av förskolan Kornknarren. Rap-
porten är inte färdig, men den samlade bedömningen som kommunled-
ningskontoret och MTG Teknik gör är att det inte är ekonomiskt försvar-
bart att renovera Kornknarren. Förskolan bör så snart som möjligt ersät-
tas med tillfälliga lokaler (bra moduler). Samtidigt bör beslut fattas om en 
utredning avseende en permanent långsiktig lösning. 
 
Storleken på behovet av en tillfällig och permanent lösning är sex förskole-
avdelningar. Kornknarren har fem avdelningar och i budget finns medel 
för ytterligare en avdelning anslaget innevarande år. 
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Förhyrda eller köpta förskoleavdelningar beräknas vara färdigställda till 
2018-11-01. Den årliga driftkostnaden för sex avdelningar beräknas till 
cirka 2,6 miljoner kronor. I 2018 års investeringsbudget finns 5,9 miljoner 
kronor anslagna till Kornknarren. Del av dessa medel ianspråktas till eta-
bleringskostnader. Nuvarande driftkostnad för Kornknarren kommer att 
bestå fram till dess att beslut om annan användning fattas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 1 juni 2018 
Investeringskalkyl, Hyra Förskolemoduler 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Sammanträdet ajourneras. 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter (klockan 16.45–17.00). 
 
forts. Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram 
ett förslag på permanent lösning till förskola. 
 
Kenneth Carlsson (S): Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta 
fram ett förslag på permanent lösning till förskola dock senast före årets 
slut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sjöbergs (M) förslag och 
Kenneth Carlsson (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Bengt 
Sjöbergs (M) förslag. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 252 Dnr KS 2018/204 
 

Tillgänglighetsanpassning av Kilenskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kilenskolan tillgänglighetsanpassas för 250 000 kronor. Finansiering 

sker med medel ur kommunens budget för tillgänglighetsanpassning. 
 
2. Leasingkostnader på 25 000 kronor per år bekostas av 

Utbildningsverksamhetens budget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kilenskolan planerar för att ta emot de nya sexåringarna som börjar till 
hösten. Ett av barnen som börjar förskoleklass till hösten är rullstolsburen 
och har cerebral pares. Det innebär ökade kostnader i form av tillgänglig-
hetsanpassningar och leasingkostnader av hjälpmedel. Kilenskolan kom-
mer att behöva investera i ett höj/sänkbart skötbord och handfat samt re-
novera/tillgänglighetsanpassa en av skolans handikapptoaletter. Det kom-
mer att behöva investeras i ett antal automatiska dörröppnare på skolan. 
Kilenskolan behöver leasa ett antal hjälpmedel som barnet behöver: 
• Två arbetsstolar 
• En gåstol 
• En rullator 
• Vissa hjälpmedel till toaletten 
 
Kommunens snickare som arbetar med tillgänglighetsanpassningar har 
varit med på ett första möte för att få en uppfattning om vilka anpass-
ningar som bör göras. Hans bedömning är att kostnaden hamnar någon-
stans runt 250 000 kronor. Sedan tillkommer kostnader för leasing som 
beräknas till 25 000 kronor/år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 
Rektor Magnus Arvidssons skrivelse den 8 maj 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 83 
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Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Rektor M. Arvidsson 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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Ks § 253   
 

Informationsärende om gymnasievalet 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Studie- och yrkesvägledare Rodica Lotrean informerade vid Utbildnings- 
och kulturutskottets sammanträde den 30 maj 2018 om gymnasievalet 
2018 med hjälp av en Power Point presentation: 
106 elever ska i höst vidare till gymnasieskolan och av dessa har just nu 74 
elever gymnasiebehörighet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 84 
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Ks § 254 Dnr Ks 2018/133 
 

Prissättning Guldgruvan, tillägg för skolklasser 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer prissättning för studiebesök till Guldgruvan 
till: 
Pris skolklasser/barngrupper utanför Töreboda kommun 50 kronor/elev. 
Avgiften justeras årligen den 1 januari och avgiftsförändringen följer pris-
basbeloppets förändring. Avrundning sker till närmaste femtal kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2018 att fastställa prissättning för 
studiebesök till Guldgruvan och att uppdra till kommunledningskontoret 
att lämna förslag på pris för skolklasser och andra grupper och återkomma 
med förslag senast den 10 augusti 2018. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 30 maj 2018 föreslå kom-
munstyrelsen besluta att fastställa prissättning för studiebesök till 
Guldgruvan till: 
Pris skolklasser/barngrupper utanför Töreboda kommun 50 kronor/elev. 
Avgiften justeras årligen den 1 januari och avgiftsförändringen följer pris-
basbeloppets förändring. Avrundning sker till närmaste femtal kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 22 mars 2018 med bi-
laga, Studiebesök Guldgruvan prislista 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 12 april 2018, § 52 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 maj 2018, § 195 
Studiebesök Guldgruvan prislista uppdaterad med pris för skolklas-
ser/barngrupper utanför Töreboda kommun 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 87 
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Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2018 att fastställa prissättning för 
studiebesök till Guldgruvan till: 
Pris pedagoger utanför Töreboda kommun: 
1-10 st.   300: -/person 
11-20 st.  275: -/person 
21-30 st.  250: -/person 
Avgiften justeras årligen den 1 januari och avgiftsförändringen följer pris-
basbeloppets förändring. Avrundning sker till närmaste femtal kronor. 
Pris skolklasser och andra grupper enligt överenskommelse. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Guldgruvan 
Ekonomikontoret 
Kontaktcenter 
Information- och turistchefen 
Förvaltningssekreteraren 
Kommunsekreterarna 
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Ks § 255  Dnr Ks 2017/445 
 

Information om uppföljningsbeslut från Skolinspektionen efter 
tillsyn i Centralskolans och Kilenskolans grundsärskolor 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2018 att översända barn- och ut-
bildningschefens förslag som svar till Skolinspektionen. 
 
Skolinspektionen skriver i uppföljningsbeslut den 17 maj 2018 gällande 
Centralskolans grundsärskola: 
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvud-
mannen avhjälpt påtalade brister. Skolinspektionen avslutar härmed till-
synen. 
 
Skolinspektionen skriver i uppföljningsbeslut den 17 maj 2018 gällande 
Kilenskolans grundsärskola: 
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvud-
mannen avhjälpt påtalade brister. Skolinspektionen avslutar härmed till-
synen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Skolinspektionens uppföljningsbeslut den 17 maj 2018 gällande 
Centralskolans grundsärskola 
Skolinspektionens uppföljningsbeslut den 17 maj 2018 gällande 
Kilenskolans grundsärskola 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 maj 2018, § 200 
Barn- och utbildningschefens svar till Skolinspektionen den 24 april 2018 
Skolinspektionens beslut den 14 december 2017gällande Kilenskolans 
grundsärskola 
Skolinspektionens beslut den 14 december 2017 gällande Centralskolans 
grundsärskola 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 88 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen  
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Ks § 256 Dnr Ks 2018/0199 
 

Biblioteksplan för Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras för att kompletteras med Läsdelegationens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2006 att anta biblioteksplan 
enligt Bibliotekslagen § 7 i enlighet med kultur- och fritidsnämndens för-
slag, § 23/06. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 maj 2018 föreslå kommun-
styrelsen besluta att anta biblioteksplan 2018 för Töreboda kommun att 
gälla från och med 1 juli 2018. 
 
Kommuner och landsting ska ha biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Det finns reglerat i bibliotekslagen. Enligt 
Bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksam-
het på biblioteksområdet. Lagen säger att biblioteken i det allmänna bib-
lioteksväsendet, folk-, skol- och forskningsbibliotek, ska verka för det de-
mokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. 
 
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Syftet med biblioteks-
planen är att ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Planen fokuse-
rar på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan komma 
att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 maj 2006, § 38 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 maj 2018 
Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek 2018-2020 
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Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 89 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S). Ärendet återremitteras för att kompletteras 
med Läsdelegationens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller åter-
remitteras enligt Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildnings- och kulturutskottet 
Barn- och utbildningschefen 
Bibliotekschefen 
Sekreteraren 
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Ks § 257 Dnr Ks 2018/0209 
 

Sammanställning av antal anmälningar av kränkande 
behandlingar 2018 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Enligt årshjulet för utbildnings- och kulturutskottet redovisas samman-
ställning över inkomna anmälningar av kränkande behandlingar årsvis i 
juni månad. 

 
Sammanställning: Anmälan av kränkande behandling januari- maj 2018: 

 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning: Anmälan av kränkande behandling 2018 den 22 maj 
2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 90 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 30 maj 2018 att uppdra till 
kommunledningskontoret att redovisa en sammanställning över andra 
halvårets anmälningar av kränkande behandling årsvis i december månad. 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade vidare föreslå kommunstyrel-
sen besluta att lägga informationen till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen  

Datum Enhet Huvudmannens 
representant anser att 
ytterligare åtgärder 
behöver vidtas 

Beslutsnummer 

2018-02-21 Älgarås skola Nej 16/18 

2018-01-12 Moholm skola Nej 17/18 

2018-04-03 Moholms skola Nej 18/18 

2018-03-08 Centralskolan  Nej 19/18 

2018-02-27 Centralskolan Nej 20/18 

2018-04-24 Moholms skola  Nej 21/18 

2018-04-24 Centralskolan Nej 22/18 
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Ks § 258 Dnr KS 2017/0393 
 

Avstämning och uppföljning av avtalet med Kanalslussen 
angående rehabilitering, utredning och arbetsträning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen lägger avstämningen och uppföljningen av avtalet 

med Kanalslussen angående rehabilitering, utredning och arbetsträ-
ning till handlingarna. 

 
2. Nästa avstämning och uppföljning ska rapporteras till utvecklingsut-

skottet och kommunstyrelsen i oktober 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2018, § 4 att avtalet med 
kooperativet Kanalslussen ska förlängas enligt följande punkter: 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal med 

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

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

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

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

 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen att underteckna avtalet 

 
Avtalet mellan Töreboda kommun och kooperativet Kanalslussen började 
gälla från den 1 januari 2018. Avtalet kommer att revideras årligen. 
 
Uppföljning 
Integrationschef Mirnes Voloder ansvarar för att samarbetet med 
Kanalslussen följs enligt avtal. Regelbundna uppföljningsmöten sker varje 
månad där Kanalslussen och kommunens representant tar upp deltagare  
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för en uppföljning och dialog. Under uppföljningsmöte deltar handledare 
på Kanalslussen Mirnes Voloder samt vice ordförande Per-Anders 
Carlsson. Vid behov deltar även deltagare och Arbetsförmedlingen på upp-
följningsmöten. 
 
Kanalslussen har uppfyllt de krav som ställs utifrån avtalets utformning. 
De har också ytterligare stärkt sin kompetens bland personalen, för att 
möta framtidens krav genom handledarutbildning och stärkt fokus på in-
tegration, konflikthantering samt bemötande. Kanalslussen har utvecklat 
sin verksamhet i den riktning som gynnar företaget, deltagare och som 
matchar kommunens behov av insatser för målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Integrationschefens tjänsteskrivelse den 23 maj 2018 
Avtal mellan Töreboda kommun och kooperativet Kanalslussen 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2018, § 4 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 115 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Integrationschef M. Voloder 
Kommunchefen 
Sekreteraren 
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Ks § 259 Dnr KS 2017/0421 
 

Redovisning av uppföljningen av Konsumentrådgivningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Samarbetsavtal om bemanning av konsumentrådgivning per telefon 

upphör och avslutas 2018-06-30. 
 
2. Konsumentsvarsfrågorna framöver hänvisas till Konsumentverkets 

tjänst ”Hallå Konsument”. 
 
3. Beslutet fattas under förutsättning att Mariestad och Gullspångs kom-

muner beslutar i enlighet med punkterna 1 och 2. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2018 att godkänna föreslagen 
förlängning av samarbetsavtalet om bemanning av konsumentrådgivning 
per telefon under första halvåret 2018 och att uppdra åt kommunlednings-
kontoret att göra en uppföljning av hur mycket konsumentrådgivningen 
nyttjas av kommuninvånarna och en översyn av vilka behov som finns av 
sådan rådgivning i Töreboda kommun samt lämna förslag om eventuellt 
framtida samarbete om konsumentrådgivning. 
 
Konsumentvägledningen ger kommuninvånare hjälp att hitta information 
om varor och tjänster. Konsumentvägledning är en förebyggande, frivillig 
verksamhet för att förhindra eller minska behovet av budget- och skuld-
rådgivning vilket är en lagstadgad skyldighet för kommunerna att tillhan-
dahålla. 
 
Konsumentsvar Skaraborg startades 2005. Syftet var att ge en lättillgäng-
lig ingång kring konsumentfrågor och allmän konsumentvägledning via ett 
gemensamt telefonnummer. Det innebar att konsumentvägledarna i 
Tidaholms, Tibro och Skara kommuner enligt avtal bemannade denna tele-
fonrådgivning. Övriga kommuner i Skaraborg erbjöds att mot ersättning få 
tillgång till denna service. 
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Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2010 att godkänna upprättat för-
slag till samarbetsavtal om bemanning av konsumentrådgivning per tele-
fon. Pengarna togs ur kommunstyrelsens förfogandeanslag 2010 respek-
tive lades in i budgeten för 2011. 
 
Bibliotekssamordnare Ove Jansson, Tidaholms kommun meddelade i e-
postmeddelande den 20 november 2017 att Lidköpings kommun sagt upp 
avtalet med Tidaholms kommun om bemanning av Konsumentsvar 
Skaraborg. Detta med anledning av att Lidköpings kommun bemannat 
Konsumentsvar Skaraborg åt Skara kommun som i sin tur sagt upp sitt av-
tal med Lidköpings kommun. 
 
Konsumentsvar administreras av Tidaholms kommun för Karlsborgs, 
Grästorps, Gullspångs, Tibro, Mariestads, Skara, Tidaholms och Töreboda 
kommuner. Syftet med Konsumentsvar Skaraborg är att bemanna och 
upprätthålla en svarsfunktion för konsumentrådgivning för boende i sam-
arbetskommunerna. I grundavtalet tillhandahåller Tidaholms, Tibro och 
Skara kommuner konsumentjuridisk rådgivning per telefon som är till-
gänglig fyra vardagar per vecka. 
 
Tidaholms kommun ansåg att det med anledning av Lidköpings kommuns 
uppsägning var lämpligt att se över avtalet om Konsumentsvar Skaraborg 
och framtida samarbete. Tidaholms kommun föreslog att kommunerna 
fortsätter samverkan kring Konsumentsvar Skaraborg första halvåret 
2018 och gör en översyn av vilka behov som finns av konsumentrådgiv-
ning i respektive kommun. 
 
Omfattningen av Konsumentsvar Skaraborg var under det första halvåret 
2018 bemanning måndag, tisdag, torsdag och fredag 9-12 på samma tele-
fonnummer som tidigare: 0771-80 04 00. Töreboda kommuns kostnad var 
17 000 kronor. 
 
2013 inrättades den nationella telefontjänsten ”Hallå Konsument!” Denna 
liknar Konsumentsvar Skaraborg. Syftet är att ge alla medborgare en all-
män rådgivningsfunktion, och därmed ge kommunerna möjlighet att foku-
sera på dels mer förebyggande konsumentvägledning och dels fördjupad 
och kvalificerad konsumentrådgivning. 
 
”Hallå Konsument!” har lett till färre samtal till Konsumentsvar Skaraborg. 
Med anledning av de ändrade förutsättningarna för Konsumentsvar 
Skaraborg, har en mindre utredning gjorts av Tidaholms kommun kring 
möjliga framtida lösningar för berörda kommuners konsumentvägledning. 
 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-13 429 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 259 
 
I utredningen redovisas fyra tänkbara handlingsalternativ kring framtida 
konsumentvägledning i de berörda kommunerna; 
- Att fortsätta med Konsumentsvar Skaraborg i nuvarande form 
- Ingen egen konsumentvägledning, enbart ”Hallå Konsument!” 
- Komplettera ”Hallå Konsument!” med en egen konsumentväglednings-

funktion 
- Samverkan kring gemensam kommunal konsumentvägledning 
 
Utredningens slutsats är att det inte längre är rimligt att fortsätta med 
Konsumentsvar Skaraborg. Konsumentvägledning kräver ett relativt stort 
befolkningsunderlag för att bli effektivt. Utredningens rekommendation är 
därför att utveckla konsumentrådgivningens gemensamma konsument-
vägledartjänster mellan intresserade kommuner, eller att undersöka möj-
ligheten att ansluta sig till befintliga konsumentenheterna i Skövde alter-
nativt Lidköping. 
 
I enlighet med kommunchefernas förslag till MTG styrgrupp rekommende-
ras att Konsumentsvar Skaraborg upphör och avslutas 2018-06-30, samt 
att konsumentsvarsfrågorna framöver får hänvisas till Konsumentverkets 
tjänst ”Hallå Konsument”. Det är inte aktuellt att återinrätta någon tradi-
tionell konsumentvägledning i MTG-kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samarbetsavtal om bemanning av konsumentrådgivning per telefon den 8 
april 2010 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2010, § 76 
Tidaholms kommuns e-postmeddelande den 20 november 2017 
Tidaholms kommuns e-postmeddelande den 5 december 2017 
Kommunchefens e-postmeddelande till Tidaholms kommun den 7 decem-
ber 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2018, § 14 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 februari 2018, § 57 
Tidaholms kommuns utredning, Konsumentsvar Skaraborg och möjlig 
framtida konsumentvägledning 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 maj 2018 
Utvecklingsutskottet protokoll den 31 maj 2018, § 116 
Anteckningar från MTG styrgrupps sammanträde den 31 maj 2018, punkt 
6 
 
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 31 maj 2018 att rekommendera 
MTG-kommunerna besluta att upphöra med ”Konsumentsvar Skaraborg” 
och avsluta verksamheten 2018-06-30. Konsumentsvarsfrågor hänvisas  
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framöver till Konsumentverkets tjänst ”Hallå Konsument”. Det är inte ak-
tuellt att återinrätta någon traditionell konsumentvägledning i MTG-kom-
munerna. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tidaholms kommun 
Gullspångs kommun 
Mariestads kommun 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
Kommunsekreterarna 
Förvaltningssekreteraren 
Information- och turistchefen 
Personalsekreteraren 
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Ks § 260 Dnr KS 2018/0066 
 

Ändring av stadgar för Kooperativa hyresrättsföreningen 
Töreboda äldrebostäder 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner nya stadgar för Kooperativa 
hyresrättsföreningen Töreboda äldrebostäder. Stadgarna baseras på 
Riksbyggens normalstadgar från 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Med anledning av lagändringar har årsstämman för Kooperativa hyres-
rättsföreningen Töreboda äldrebostäder beslutat att anta nya stadgar för 
föreningen. För att stadgarna ska kunna godkännas måste kommunfull-
mäktige godkänna föreningens stadgar. 
 
De nya stadgarna innehåller en rad förbättringar och har uppdaterats med 
gällande lagstiftning. Som förklaring till förändringarna vid bytet finns det 
en översikt över de viktigaste ändringarna av kooperativa hyresrättsför-
eningars normalstadgar, från äldre normalstadgar till version 2017:1. Det 
finns även en redovisning för skillnader mellan föregående version av nor-
malstadgar och de nya normalstadgarna, version 2017:1. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 29 maj 2018 
Kallelse till stämma med dagordning samt verksamhetsbeskrivning 2017 
Registrerade stadgar 2016 
Stadgar kooperativa hyresrättsföreningar för äldre (version 2017:1) – 
jämförelse med version 2014:1 
Översikt över de viktigaste ändringarna av stadgarna vid byte från äldre 
normalstadgar 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 117 
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Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Bengt Sjöberg (M), Lars-Åke Bergman (S), Berit 
Bergman (S) och Pernilla Johansson (C) i handläggningen av detta ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 261 Dnr KS 2017/0351 
 

Besvarande av motion om byggnation av enkla och värdiga 
bostäder för ungdomar och äldre med begränsade resurser 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen om byggnation av enkla och värdiga 
bostäder för ungdomar och äldre med begränsade resurser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Marco Terenziani (SD) och Bengt-Åke Johansson (SD) har lämnat in en 
motion om byggnation av enkla och värdiga bostäder för ungdomar och 
äldre med begränsade resurser, bilaga. I motionen yrkas bland annat att 
en damm grävs upp norr om campingen och att industritillverkade kassu-
ner i betong sätts upp i en ring kring dammen. 
 
Detaljplaner för byggnation av bostäder särskilt anpassade för äldre (an-
tagna av kommunfullmäktige) finns för Kanalparken och Prästkragen. För 
unga finns möjlighet att bygga på Tjädern och inom en snar framtid även 
på campingplatsen. På campingplatsen planeras en byggnation för studen-
ter och gästboende. Behov av ytterligare platser för bostäder i Töreboda 
tätort finns inte under överskådlig tid. Platsen som föreslås i motionen be-
döms dessutom inte tillåten att bygga permanenta bostäder på. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 oktober 2017, § 112 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 228 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 29 maj 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 118 
 Bilaga Ks § 261/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 262 Dnr KS 2018/0183 
 

Ansökan 2018 från Arabiska föreningen i Töreboda 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beviljar Arabiska föreningen Töreboda bidrag 2018 

för integrationsverksamhet i samverkan med andra föreningar med 
totalt 15 000 kronor. 

 
2. Integrationsarbetet ska tilltala och vara öppet för både kvinnor, män 

och barn. 
 
3. Senast den 31 januari 2019 ska föreningen lämna rapport om hur bi-

draget har använts. 
 
4. Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från 

Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd. 
 
5. Bidraget 2018 förutsätter att Arabiska föreningens styrelse verkar för 

jämställdhet, mångfald och demokratiska principer. 
 
6. Bidraget 2018 är det sista som kan beviljas på detta sätt genom beslut i 

kommunstyrelsen. Medverkan i integrationsarbetet kan fortsättnings-
vis ske genom samarbete med kommunens mottagningsenhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Arabiska föreningen i Töreboda ansöker om bidrag, 60 000 kronor, till 
verksamheten i Järnvägsstationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-24, § 191, följande: 
 Kommunstyrelsen beviljar Arabiska föreningen Töreboda bidrag 2017 

för integrationsverksamhet i samverkan med andra föreningar med 
totalt 40 000 kronor. 

 Utbetalningen av bidraget delas upp i två etapper, halva summan beta-
las ut i vår. Under hösten får föreningen redovisa hur man uppnår kra-
ven. Om kraven uppnås betalas andra halvan av bidraget ut. 
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 Integrationsarbetet ska tilltala och vara öppet för både kvinnor, män 

och barn. 
 Innan utbetalning av bidrag ska föreningen tydligt redovisa hur in-

formation om lokalens öppethållande informeras till allmänheten. Re-
dovisningen lämnas till kommunstyrelsen. 

 Senast den 31 januari 2018 ska föreningen lämna rapport om hur bi-
draget har använts. 

 Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från 
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd. 

 För att kunna beviljas bidrag 2018 måste Arabiska föreningens sty-
relse bestå av både män och kvinnor. Aktiviteter som föreningen an-
ordnar ska vara gemensamma för både kvinnor och män. 

 
Bidraget betalades ut i två etapper. Kraven för utbetalning (punkt 3 och 4) 
bedömdes som uppfyllda och utbetalning av del 2 gjordes 2017-12-06. 
 
Allmänna krav/förutsättningar för att få verksamhetsbidrag: 
Kommunstyrelsen riktlinjer för verksamhetsbidrag till föreningar är föl-
jande: 
- Stöd till verksamheter som kan anses knutna till någon verksamhet be-

handlas och beslutas i enlighet med delegationsordningen. 
- För att få verksamhetsbidrag ska föreningen ha personliga medlemmar 

bosatta i kommunen. 
- Bidrag kan inte gå till föreningars egen ordinarie verksamhet. 
 
Riktlinjerna betyder att verksamhetsbidrag inte kan lämnas till föreningen 
för verksamhet/aktiviteter för sina egna medlemmar. Riktlinjerna kan 
medge att bidrag lämnas för integrationsaktiviteter, som riktar sig till 
andra personer och grupper än de egna medlemmarna. Dessa aktiviteter 
bör vara sådana som den kommunala verksamheten annars hade behövt 
göra själv. 
 
Kommunchefens och mottagningsenhetens bedömning är att aktiviteter 
som är riktade mot andra än egna medlemmar är av mindre omfattning. 
Aktiviteter som ersätter kommunal verksamhet eller bidrar till den är få. 
 
Särskilda krav för Arabiska föreningen enligt Ks-beslut 2017-05-24: 
- Integrationsarbetet ska tilltala och vara öppet för både kvinnor, män 

och barn. 
- För att kunna beviljas bidrag 2018 måste Arabiska föreningens sty-

relse bestå av både män och kvinnor. Aktiviteter som föreningen an-
ordnar ska vara gemensamma för både kvinnor och män. 
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Det integrationsarbete, som föreningen deltar i, är öppet för kvinnor, män 
och barn. 
 
Arabiska föreningen har valt in en kvinna i styrelsen. Det anses vara för få 
för att helt uppfylla kommunstyrelsens krav. 
 
Enligt de verksamhetsrapporter kommunen fått så förekommer det ge-
mensamma aktiviteter för både kvinnor och män, men huvuddelen av 
medlemsaktiviteterna i föreningen bedöms vara könsuppdelade. Kravet 
från kommunstyrelsen för föreningsbidrag anses därmed inte vara upp-
fyllt. 
 
Sammanfattning 
Kommunchefens bedömning är att Arabiska föreningen bara delvis upp-
fyller de villkor och krav som kommunen har för att kunna bevilja före-
ningsbidrag. Positivt är att föreningen deltar i och själva anordnar några 
aktiviteter som är ett bidrag till integrationsarbetet. Sammanfattningsvis 
anses att föreningen bör beviljas ett bidrag som är lägre än åren 2016 och 
2017.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 29 maj 2018 
Ansökan 2018 från Arabiska Föreningen i Töreboda 
Rapport och verksamhetsbeskrivning 2017 
Information 2018 från Arabiska Föreningen 
Remissvar från Mottagningsenheten 
Arabiska föreningens information om aktiviteter 2017 
Kommunstyrelsens beslut den 24 maj 2017, § 191 
Ansökan 2017 från Arabiska föreningen i Töreboda 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 119 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S): Punkt fem i Utvecklingsutskottets förslag 
”Bidraget 2018 förutsätter att Arabiska föreningens styrelse består av 
både män och kvinnor. Dessutom ska aktiviteter som föreningen anordnar 
vara gemensamma för både kvinnor och män.” ändras enligt följande; 
”Bidraget 2018 förutsätter att Arabiska föreningens styrelse verkar för 
jämställdhet, mångfald och demokratiska principer.” 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Utvecklingsutskottets förslag och 
Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen an-
tar Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Kenneth Carlsson (S) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Arabiska Föreningen Töreboda 
Ekonomikontoret 
Kommunchefen 
Mottagningsenheten 
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Ks § 263 Dnr KS 2018/0213 
 

Västra stambanan - Indikativ utredning av dynamiska 
samhällseffekter samt lokaliseringsutredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Förslaget från Västra Stambanegruppen gällande en faktisk utredning 

av dynamiska samhällseffekter samt lokaliseringsutredning godkänns. 
 
2.   Under förutsättning att de övriga medlemmarna beslutar i enlighet 

med punkt 1, godkänns förslaget om kostnadsfördelning efter antal in-
vånare. 

 
3.  Beräknad kostnad, maximalt 160 587 kronor finansieras genom ian-

språktagande av kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Västra Stambanegruppen består av 13 kommuner längs Västra stambanan 
som samverkar med övriga aktörer i stråket Stockholm – Göteborg.  
I gruppen ingår det både politiker och tjänstemän från de olika kommu-
nerna. De samverkande kommunerna i Västra Stambanegruppen är oro-
liga för avsaknaden av nödvändiga investeringar i den befintliga järnvägs-
strukturen, som lyfts i inspelen till nationell plan för transportinfrastruk-
turen. Vid medlemsmötet i Alingsås den 29 januari 2018 beslutades det att 
arbetet faktabearbetning och påverkan, med anledning av regeringens be-
slut om objekten i nationell plan för transportsystemet 2018-2029, skulle 
intensifieras samt att påbörja ett arbete för kapacitetsförstärkningar i 
stråket Stockholm-Göteborg. Kostnaden för utredningen uppskattas till 
5 000 000 kronor och fördelas efter kommunernas folkmängd. För 
Töreboda kommuns del innebär det en kostnad med 160 587 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 25 maj 2018 
Västra Stambanan – indikativ utredning av dynamiska samhällseffekter 
samt lokaliseringsutredning 
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Anbud indikativ lokaliseringsutredning Västra Stambanan 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 122 
 
Utvecklingsutskottets beslutade den 31 maj 2018 följande; 
 Förslaget från Västra Stambanegruppen gällande en faktisk utredning 

av dynamiska samhällseffekter samt lokaliseringsutredning godkänns. 
 Under förutsättning att de övriga medlemmarna beslutar i enlighet 

med punkt 1, godkänns förslaget om kostnadsfördelning efter antal 
invånare. 

 Beräknad kostnad, maximalt 160 587 kronor finansieras genom ian-
språktagande av kommunstyrelsens förfogandeanslag.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Västra Stambanegruppen 
Trafikhandläggaren 
Ekonomikontoret 
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Ks § 264 Dnr KS 2017/0449 
 

Begäran om medel för framtagande av underhållsplaner 
Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Tekniska nämnden tilldelas 500 000 kronor för att ta fram underhålls-

planer. 
 
2. Skol- och förskolefastigheter som Tekniska nämndens fastighetsavdel-

ning bedömer ha störst behov av underhållsplaner ska prioriteras. 
 
3. Underhållsplanerna för berörda fastigheter ska vara klara i tid för att 

kunna beredas i 2020 års budgetprocess. 
 
4. Pengarna, 500 000 kronor, tas från kommunstyrelsens anslag till 

förfogande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 december 2017, § 253 föreslå kom-
munstyrelsen i Töreboda kommun att tilldela tekniska nämnden 
1 200 000 kronor för att ta fram underhållsplaner. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2018 att överlämna ärendet 
till ekonomiberedningen för ställningstagande huruvida detta inryms i för-
slaget till 2019 års budget. 
 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har under en längre period efter-
frågat underhållsplaner för fastighetsbeståndet inom kommunen. Det pla-
nerade underhållsbehovet (underhållsplan) avser de åtgärder som bör ut-
föras för att bibehålla en fastighets funktion. Dessa åtgärder ska kunna 
anges vid vilken tidpunkt åtgärden ska genomföras samt till vilken kost-
nad. Detta medför ett bra underlag inför kommande budgetarbeten samt 
en kontroll över underhållskostnaderna på lång och kort sikt. 
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En driftsplan innefattar en struktur och planering av driftåtgärder per fas-
tighet, och ger en helhetssyn över fastigheten avseende tillsyn och skötsel. 
Tillsyn avser åtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt 
och rapportering av eventuella avvikelser. Skötsel avser åtgärderna juste-
ring eller vård av ett objekt samt byte eller tillförsel av förbruknings-
material. 
 
Fastighetsavdelningen har i samband med förvärvet av fastigheten 
Gjutaren valt att ta in en konsult för att ta fram aktuella underhållsplaner 
för fastigheten. Kostnaden för en underhållsplan och en driftsplan för en 
fastighet är enligt offerten 20 000 kronor, men enligt konsulten kommer 
kostnaden per fastighet att minska till 15 000 kronor per fastighet ifall 
man lägger en beställning som hanterar fler fastigheter. 
 
Underhålls- och driftsplaner bör tas fram för de byggnader som finns i bi-
lagan till fastighetschefens och tekniska chefens tjänsteskrivelse ställd till 
tekniska nämnden. Totalt handlar det om 77 byggnader. Kostnad för att ta 
fram underhålls- och driftsplaner för dessa fastigheter kommer inte enligt 
erhållen budgetkalkyl, att överstiga 1 200 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll den 19 december 2017, § 253 
Fastighetschefen och tekniska chefens tjänsteskrivelse till tekniska nämn-
den den 30 november 2017 med bilagan Fastigheter underhållsplaner 
Töreboda 
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2018, § 15 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 123 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2018 bland annat att hänskjuta 
förslaget om finansieringen av tilldelade medel till kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Pengarna, 500 000 kronor, tas från kommunstyrelsens 
anslag till förfogande. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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Ks § 265 Dnr KS 2018/0196 
 

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för direktionen i 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de en-
skilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet, för 2017 års förvalt-
ning. Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till 
revisionsberättelsen. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har över-
sänt årsredovisning 2017, revisionsberättelse och granskningsrapport för 
behandling av frågan om ansvarsfrihet, för Direktionen i kommunens full-
mäktigeförsamling. Förbundsdirektören skriver att årsbokslutet godkän-
des vid Direktionens sammanträde den 22 februari 2018 och revisorernas 
berättelse redovisades i direktionen vid sammanträdet den 22 mars 2018. 
 
Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta 
om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år för 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Fullmäktige ska 
lämna en motivering till beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, årsredovisning för räkenskapsåret 
2017 
RÖS Direktions protokoll den 22 februari 2018, § 17 
RÖS Direktions protokoll den 22 mars 2018, § 32 
Revisionsberättelse för år 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 124 
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forts. Ks § 265 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Lars-Åke Bergman (S), Berit Bergman (S), 
Pernilla Johansson (C) och Bo Andersson (S) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 266 Dnr KS 2018/0175 
 

Besvarande av medborgarförslag om Huskurage 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommunstyrelsens 
beslut 2015-10-07, § 299. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, § 299, erinras 
kommunledningskontoret om kommunstyrelsens uppdrag att informera 
fastighetsägare om Huskurage. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om Huskurage. Det föreslås att policyn 
Huskurage införs i det kommunala bostadsbolaget och att dess budskap 
sprids till alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i Töreboda kom-
mun. 
 
Kommunstyrelsens beslutade den 7 oktober 2015, § 299 följande: 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom Huskurage ställningstagande samt 

föreslår kommunens bostadsbolag och fastighetsägare i kommunen att 
”trygghetscertifiera” hus genom att anta och arbeta efter ”Huskurage – 
en policy och rutin vid oro för våld i nära relationer”. 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att informera 
fastighetsägare om Huskurage. 

 
Huskurage är ett initiativ att förhindra våld i nära relationer. I april 2014 
föddes idén om att förhindra våld i nära relationer genom att få grannar 
att agera. Initiativtagarna skapade en policy och en rutin för hur alla som 
lever tillsammans som grannar, ska agera vid oro i nära relationer. Detta 
fick namnet ”Huskurage”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2018, § 66 
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forts. Ks § 266 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 oktober 2015, § 299 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 125 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Information- och turistchefen 
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Ks § 267 Dnr KS 2017/0337 
 

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för direktionen i 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Kommunalför-

bundet Tolkförmedling Väst samt de enskilda förtroendevalda i direk-
tionen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Kommunfullmäktige mo-
tiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisionsberättelsen. 
 

2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst årsredovisning 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 
2017, revisionsberättelse och auktoriserad revisors PM samt direktionens 
beslut om årsredovisningen för behandling av frågan om ansvarsfrihet för 
direktionen i kommunens fullmäktigeförsamling. 
 
Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a §, att besluta 
om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år för 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs Årsredovisning 2017. 
Direktionens protokoll den 27 april 2018, § 314 
Auktoriserad revisors PM avseende årsredovisning 2017 
Revisionsberättelse för år 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 127 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Anne-Charlotte Karlsson (S) i handläggningen 
av detta ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 268 Dnr KS 2018/0211 
 

Tomkanalisation för fiber till Långåker och fastigheter runt 
Ymseborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen delfinansierar tomslang avseende fibersättning med 

cirka 104 000 kronor (13:50 per meter) genom samförläggning med 
elkabel i området norr om Ymsen. 

 
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av fonderade medel för fib-

erutbyggnad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det finns ett antal så kallade ”vita fläckar” i kommunen när det gäller fiber-
kanalisation och möjlighet till bredbandsuppkoppling. Det kommer att bli 
ett problem att uppnå de nationella målen som är uppsatta om inte detta 
på något sätt åtgärdas. 
 
En åtgärd är att samförlägga tomslang för fiber när det ändå skall grävas 
för el eller annat. Nu finns ett sådant tillfälle för kommunen att förskottera 
en sådan tomslang i området väster om Ymsen. Förskotteringen innebär 
att man gör investeringen, som sedan kan säljas till fiberförening eller an-
nan aktör för fiberblåsning. Vid en sammankoppling med fiberförening 
Odensåker från Borrud i Mariestads kommun till Långsjö – Bruket, kan 
sträckan uppgå till cirka 3 500 kilometer. Samförläggning innebär en kost-
nad för kommunen på cirka 35-45 kronor per meter. Eventuellt kan hop-
koppling även ske med Mariestadsföreningen Norra Vadsbo. I detta om-
råde finns i dagsläget 10 permanenta fastigheter och ett antal sommarstu-
gor som kan ingå i annan förening, dessa fastighetsägare skulle då betala 
kommunen för att nyttja tomslangen för fiber. 
 
Beslutsunderlag 
 
Näringslivsstrategens tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 129 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Näringslivsstrategen 
Ekonomikontoret  

http://tellus.vanerenergi.se/TellusWeb/SearchTellus.aspx?a=caller&q=lena+t
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Ks § 269 Dnr KS 2018/0207 
 

Fastigheterna vid Gästhamnen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunledningskontoret får uppdraget att komplettera kommunstyrel-
sens beslut 2018-03-07, § 94 med ett kostnadsförslag för önskade åtgär-
der avseende fastigheter vid Gästhamnen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018, i samband med behand-
lingen av Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2023, bland annat att 
uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag (kostnad, finan-
siering, utformning) på studentboende och besöksboende på campingplat-
sen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 94 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 130 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Plan- och exploateringschefen 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
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Ks § 270 Dnr KS 2018/0212 
 

Information om Rabbalshede Kraft AB Samrådsunderlag 
Vindkraft 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands Miljöskyddsavdelning, bjuder den 26 juni 
2018 klockan 10.00, in Töreboda kommun till samrådsmöte för vindkraft 
på fastigheten Fägremo 1:2 i Töreboda kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inbjudan till samrådsmöte avseende vindkraft på fastighet Fägremo 1:2 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 131 
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Ks § 271 Dnr KS 2018/00215 
 

Pensionspolicy 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad Pensionspolicy. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2005 att anta pensionspo-
licy daterad 2004-05-27 och som finns i den till ärendet hörande akten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2007 att anta pensions-
policy för Töreboda kommun i enlighet med bilaga till protokollet och att 
upphäva pensionspolicy, antagen av kommunfullmäktige den 28 februari 
2005, § 4. 
 
Personalutskottet beslutade den 29 maj 2018 att anta reviderat förslag till 
Pensionspolicy och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för be-
slut. 
Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilaga 1, Pensionspolicy 
markerad med kursiv text. 
 
Nytt tjänstepensionsavtal AKAP-KL samt nya bestämmelser kring omställ-
ningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) är anledning till 
denna revidering av pensionspolicyn. 
 
Kommunen har antagit en Pensionspolicy av Kommunfullmäktige 2005-
02-28. Därefter har den blivit reviderad 2007-05-25. Förändringar har se-
dan skett genom nya regler AKAP-KL och för förtroendevalda som nyvalts 
från och med valet 2014 omfattas av OPF-KL. Förslaget omfattar inga för-
ändringar för nuvarande anställda. Ett antal redaktionella förändringar 
har tillkommit och borttagits. Förslaget innehåller även en skrivning att 
Policyn ska ses över inför varje ny mandatperiod. 
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forts. Ks § 271 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 februari 2005, § 4 
Kommunfullmäktiges protokoll den 24 september 2007, § 62 
Personalutskottets protokoll den 29 maj 2018, § 17 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 272 Dnr KS 2015/0011 
 

Information från Kommunalförbundet Skaraborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från Kommunalförbundet 
Skaraborgs sammanträde den 8 juni 2018. 
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Ks § 273 Dnr KS 2015/0010 
 

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från MTG Skaraborgs 
styrgrupps sammanträde den 31 maj 2018. 
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Ks § 274 Dnr KS 2015/0278 
 

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsför-
ening) 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från RKHF:s (Riksbyggens 
Kooperativa Hyresrättsförening) stämma och konstituerande samman-
träde den 28 maj 2018. 
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Ks § 275 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 28 maj 2018 inklusive in-
dividärenden samma dag, 
personalutskottets sammanträde den 29 maj 2018, 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 30 maj 2018 och 
utvecklingsutskottets sammanträde den 31 maj 2018 
 
Övriga  delegationslista nummer 
 
äldreomsorgen   5/18 
LSS    5/18 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
vård- och omsorgsutskottets ordförande 21-27/18 
socialchef Sandra Säljö  3/18 
socialsekreterare Frida Ekeroth 5/18 
socialsekreterare Jasminka Masic 1/18 
kommunchef Per-Ola Hedberg 2-3/18 
barn- och utbildningschef Marita Friborg 23-26/18 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 52-64/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Delegater som anmält beslut  
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Ks § 276 
 

Sommarhälsning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) tillönskar ledamöter och 
ersättare en Trevlig sommar. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Pernilla Johansson (C) tillönskar 
på ledamöternas med fleras vägnar ordföranden detsamma. 


