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Plats och tid Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 4 april 2018, kl. 13.00–
17.20 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande ej § 120 
Anne-Marie Lundin (M) 
Mikael Faleke (M) 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) ej § 122 
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande 
Gunilla Fransson (L) 
Lars-Åke Bergman (S) 
Ingmar Andhill (S) 
Johan Cord (S) 
Berit Bergman (S) 
Kenneth Carlsson (S), andre vice ordförande t.o.m. § 157 
Linn Brandström (M) 
Peter Sporrong (SD) 
 

 
Övriga närvarande Kristina Roslund Berg, förvaltningssekreterare 

 
Justerare Gunilla Fransson (L) 

 
Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 118-165 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………... 
  Kristina Roslund Berg 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg § § 118-119 och 121-165  Pernilla Johansson § 120 
 
 Justerare ……………………………………………………………………………………… 
 Gunilla Fransson 
 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-04-04 
 
Datum då   Datum då 
anslaget sätts upp   anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  

protokollet Kommunledningskontoret 
Underskrift ………………………………………………… 
 Evelina Hermansson 
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Ks § 118 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunilla 
Fransson (L) 
 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 205 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 119  
 

Dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dagordningen godkänns 
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Ks § 120 Dnr KS 2018/142 
 

LONA-medel för hydrologiska åtgärder för tillrinnande 
vattendrag till sjön Viken 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Töreboda kommun ansöker som huvudsökande om LONA-medel för 

hydrologiska åtgärder för tillrinnande av vattendrag till sjön Viken. 
Medsökande kommuner är Karlsborg och Tibro. 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att skriva under 

ansökan 
 
Paragrafen justeras omedelbart  
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Bengt Sjöberg (M) i handläggningen av detta 
ärende  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Vikens Vattenråd vill ansöka om LONA-medel för en förstudie av vilka 
hydrologiska åtgärder som kan vidtas i tillrinnande vattendrag till sjön Viken 
för att minska vattenhastigheten och i samband med detta skapa eller 
restaurera våtmarker för att reducera närings- och sedimenttransporten till 
sjön. Projektet ska ge sådant underlag som behövs för att kunna arbeta 
vidare med, och söka finansiering för, konkreta åtgärder. 
 
LONA-medel måste sökas av en kommun, som då blir ansvarig för att 
projektet utförs såsom angivet i ansökan. Däremot kan andra aktörer vara 
projektägare. Vikens Vattenråd föreslår att Töreboda kommun står som 
huvudsökande med Karlsborgs och Tibro kommun som medsökande och att 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund blir projektägare. 
 
Kommunens åtagande är, utöver ovan nämnda projektansvar, följande enligt 
LONA: 
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forts Ks § 120 
 

 Inlämnade av ansökan. Kommunen ska utse en ansvarig person som skriver 
under ansökan. Ansökan ska även göras i det webbaseradedatasystemet 
LONA-registret. Sista ansökningsdag är den 10 april. 
Vid eventuella förändringar i projektet under projekttiden måste kommunen 
lämna in förändringsbegäran till Länsstyrelsen 
 

 Ekonomihantering.  
Detta antingen genom att kommunen själv svarar för projektets 
ekonomihantering och redovisning, eller att bidragsmedlen förmedlas till 
projektägaren. Kommunen måste ha en person med befogenhet att besluta 
om utbetalning.  
 

 Rapportering till Länsstyrelsen 
Årlig verksamhetsrapportering till Länsstyrelsen samt slutrapportering efter 
projekttidens slut. Rapportering sker genom LONA-registret. 
 
Ingen medfinansiering i övrigt förväntas behövas från kommunens sida. 
Ansökningshandlingarna tas fram av Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund. Ansvarsförhållandet mellan kommunen och 
projektägaren kan om så önskas regleras genom avtal enligt Länsstyrelsens 
standardmodell för LONA-projekt. 
 
Projektets kostnad beräknas till ca 400 000 kr. Bidragsandelen från LONA är 
90%. Övriga 10% finansieras av Vikens Vattenråd och lokala aktörer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöinspektör Ingemar Lindskölds skrivelse den 22 mars 2018 
Vikens vattenråd, Vision och målsättning den 6 december 2017 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Miljöinspektör Ingemar Lindsköld 
Kommunchefen 
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Ks § 121 Dnr KS 2016/156 
 

Remiss angående ansökan om tillstånd till torvtäkt samt 
markavvattning på Ryholms Stormosse i Töreboda kommun 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
till yttrande, bilaga, som eget yttrande till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun har fått en remiss från Länsstyrelsen i Västra 
Götaland avseende en ansökan om tillstånd för torvtäkt enligt 
miljöbalken. Sökande är Rölunda Produkter AB. 
Rölunda Produkter AB har reviderat sin ansökan ytterligare en gång 
och företaget begär tillstånd för att bedriva torvtäktsverksamhet inom 
den nordöstra delen av Ryholms Stormosse. Produktionsområdet är 
119 ha och det totala verksamhetsområdet är 150 ha. Verksamheten 
ligger inom fastigheten Ryholm 1:3, i Töreboda kommun. 
                                      Bilaga Ks § 121/18 
 
Kenneth Carlsson (S):Tillstyrker Miljö- och byggnadsnämndens förslag till 
yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöinspektör Ingemar Lindskölds tjänsteskrivelse den 21 mars 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Miljöinspektör Ingemar Lindsköld 
Kommunchefen  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Ks § 122 Dnr KS 2016/300 
 

Mål nr P 752-18 R2 -yttrande angående överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29  ang. detaljplan för del 
av kvarteret Töreboda Cedern m.m. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunchefens förslag till yttrande 
som eget yttrande till mark- och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt 
 
Paragrafen justeras omedelbart  
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Marianne Asp-Henrysson (C) i 
handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Mark- och miljödomstolen förelägger Töreboda kommun att yttra sig 
angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29, § 6 
2018. Yttrandet ska skickas till mark- och miljödomstolen senast 2018-
04-06.  

 
Kommunchefen föreslår:  
 
Töreboda kommun motsätter sig det som yrkas i målet av följande skäl: 
 
1. Det föreligger inte något jäv i kommunfullmäktiges beslut om 
detaljplanen. 
2. Det föreligger inte något jäv i handläggningen av detaljplanearbetet 
och heller inte hos enskilda tjänstemän (plan- och exploateringschef). 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 augusti 2017 
att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra samråd på 
upprättat förslag till detaljplan, daterat juli 2017, för fastigheten 
Töreboda Cedern 5. Kommunchefen förmedlade därefter uppdraget till 
plan- och exploateringschefen. När uppdraget var utfört redovisades 
det för kommunchefen, som i sin tur tog ställning och lämnade ett  
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forts. Ks § 122 
 
förslag från kommunledningskontoret till kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott. 
 
3. Det har inte tagit lång tid att få ut protokollet. Beslutet lämnades ut 
dagen efter justering  
 
4. Nya synpunkter i överklagandet kommenteras nedan. Övriga 
synpunkter har tidigare kommenterats i planhandlingarna. Nya 
synpunkter är följande: 
 
a. ”Bebyggelse för nära vår tomtgräns” 
Kommentar: Byggrätten i den nya detaljplanen är på samma avstånd 
som nu gällande detaljplan. 
b. ”Stor skuggbildning, vi kommer att ha skugga större delen av dagen”  
Kommentar: Skuggförhållandena redovisas i planhandlingarna och 
visar att skuggor förekommer i liten omfattning. 
c. ”Muntliga löften” 
Kommentar: Töreboda kommun har inte några uppgifter eller 
dokumentation om tidigare utfästelser. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 mars 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Mark-och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt  
Kommunchefen  
Plan- och exploateringschefen 
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Ks § 123 Dnr KS 2018/95 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Patientsäkerhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Varje år måste varje vårdgivare skriva en Patientsäkerhetsberättelse 
som ska beskriva hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, 
analysera och minska riskerna i vården samt redovisa de resultat som 
uppnåtts.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del i verksamhetens ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 den 13 februari 2018 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och äldreomsorgschefens tjänsteskrivelse 
den 13 februari 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Äldreomsorgscheferna 
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Ks § 124 Dnr KS 2017/129 
 

Översiktsplan för Mariestads kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har inget ytterligare att tillföra än det som 
framfördes vid samrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Under 2017remitterade Mariestads kommun förslag till översiktsplan för 
kommunen för samråd. Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017 att 
lämna följande yttrande: 
Förslag till översiktsplan Mariestad 2030 är en mycket överskådlig och fram 
åtsträvande plan. 
Töreboda kommun har förhoppningen att Mariestads kommun får en fortsatt 
fin utveckling och vill samtidigt påminna om närheten till Töreboda. 
Exempelvis är den kortaste restiden för en resa från Mariestad till exempelvis 
Stockholm och Göteborg att resa med tåg från Resecentrum Norra Skaraborg. 
Restiden med buss mellan Töreboda och Mariestad är 20 minuter. En resa 
med buss mellan Skövde och Mariestad tar 42 minuter. 
Arbetspendlingen både till och från Töreboda är betydande och även väg 202 
behöver utvecklas och få en ökad turtäthet och en anslutningstrafik anpassad 
till Västra stambanan. 
Väg 202 skulle också med stora fördelar även kunna användas som testväg 
för projekten i "Electric Village". 
 
Beslutsunderlag 
 
Översiktsplan 2030 Mariestadskommun Granskningshandling den 26 
februari 2018. 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2017,§ 211 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Mariestads kommun  
Plan- och exploateringschefen 
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Ks § 125 Dnr KS 2018/49 
 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningskontoret 
för att kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Folkhälsoplaneraren har upprättat förslag till verksamhetsberättelse 
för Folkhälsorådet 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
kommunledningskontoret för att kvalitetssäkra den ekonomiska 
redovisningen 
 
Beslutsunderlag 
Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse den 14 februari 2018 
Folkhälsorådet Töreboda, Verksamhetsberättelse 2017 den 14 februari 
2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Folkhälsoplaneraren 
Sekreteraren 
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Ks § 126  Dnr KS 2018/0013 
 

Ändringar i färdtjänstreglementet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Töreboda kommun godkänner föreslagna revideringar av det gemen-

samma färdtjänstreglementet för Skaraborg 
 
2. Det reviderade färdtjänstreglementet gäller från och med den 1 juni2018 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Skaraborgs Kollektivtrafikråd (DKR) beslutade den 20 oktober 2017 att 
rekommendera Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att besluta re-
kommendera respektive kommun att besluta om föreslagna revideringar av 
färdtjänstreglementet. 
 
Handläggargruppen för allmän kollektivtrafik föreslår revidering av färd-
tjänstreglementet med utgångspunkt från fokusområdena i 
Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2019 för färdtjänst och riksfärdtjänst i 
Skaraborg. 
 
Skaraborgs Kommunalförbund beslutade den 8 december 2017 att rekom-
mendera medlemskommunerna att anta föreslagna revideringar i det ge-
mensamma färdtjänstreglementet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skaraborgs Kommunalförbunds protokoll den 8 december 2017, § 98 
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 23 januari 2018 med bilaga förslag 
till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg: Det reviderade färdtjänstreglementet gäller från och med den 
1 juni 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 127 Dnr KS 2018/112 
 

Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Töreboda kommun ställer sig bakom det Regionala 
trafikförsörjningsprogrammet och lämnar följande svar på 
Kollektivtrafiknämndens frågor;  
 Det är positivt att de flesta måltal och indikatorer utvecklas positivt 

under programperioden. Det är också mycket positivt att allt fler 
resenärer tycker att det är enkelt att åka med Västtrafik samt att det 
är enkelt att köpa biljett.  
Kommunen tycker att en viktig del att jobba med, är att 
kollektivtrafiken ska kännas trygg att åka med. Det är oroande att allt 
fler resenärer upplever kollektivtrafiken som osäker och otrygg. 
Det är också viktigt att jobba med ”hela resan” för personer med 
funktionsnedsättning. Att biljett- och betalsystemet inte är 
gemensamma för allmän och särskild kollektivtrafik är ett stort 
hinder för att få fler att resa med den allmänna kollektivtrafiken. 

 Västtrafik tillsammans med Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
bör titta på åtgärder gällande trygghet och säkerhet för resenär i 
kollektivtrafiken. 

 Kommunen har inga synpunkter gällande de prioriterade 

utvecklingsområdena 
 Töreboda kommun anser att det delregionala kollektivtrafikrådet får 

tillräckligt underlag och att man tar upp rätt punkter/frågor 
 Gällande remisserna är det bra om kommunalförbunden får gott om tid 

att svara på dessa då kommunerna också ska ha möjlighet att lämna 

inspel till kommunalförbunden. Om kommunerna får många remisser att 

titta på krävs också en längre handläggningstid beroende på vilken 

instans kommunen vill ta upp dessa på. 
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Sammanfattning av ärendet 
 
Västra Götalandsregionen har till kommunalförbunden skickat ut en 
årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra 
Götaland 2017. Kommunerna ges möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla 
kollektivtrafiken. 
Kommunernas yttranden ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 
13 april för sammanställning till de delregionala kollektivtrafikråden 
den 18 maj.  
Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 
8 juni. 
Remissen är en avstämning av pågående arbete. Det finns inga 
dokument som ska godkännas eller inte. Det ger kommunerna 
möjlighet att via kollektivtrafikråden komma med inspel och 
synpunkter.           
I Västra Götaland beslutas trafikförsörjningsprogrammet var fjärde år 
av regionfullmäktige, senast i november 2016. Programmet gäller från 
2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss: Årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Västra Götaland 2017  
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg, (M): Töreboda kommun ställer sig bakom det Regionala 
trafikförsörjningsprogrammet och lämnar följande svar på 
Kollektivtrafiknämndens frågor;  
 Det är positivt att de flesta måltal och indikatorer utvecklas positivt 

under programperioden. Det är också mycket positivt att allt fler 
resenärer tycker att det är enkelt att åka med Västtrafik samt att det 
är enkelt att köpa biljett.  
Kommunen tycker att en viktig del att jobba med, är att 
kollektivtrafiken ska kännas trygg att åka med. Det är oroande att allt 
fler resenärer upplever kollektivtrafiken som osäker och otrygg. 
Det är också viktigt att jobba med ”hela resan” för personer med 
funktionsnedsättning. Att biljett- och betalsystemet inte är 
gemensamma för allmän och särskild kollektivtrafik är ett stort 
hinder för att få fler att resa med den allmänna kollektivtrafiken. 
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forts Ks § 127 
 

 Västtrafik tillsammans med Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
bör titta på åtgärder gällande trygghet och säkerhet för resenär i 
kollektivtrafiken. 

 Kommunen har inga synpunkter gällande de prioriterade 

utvecklingsområdena 
 Töreboda kommun anser att det delregionala kollektivtrafikrådet får 

tillräckligt underlag och att man tar upp rätt punkter/frågor 
 Gällande remisserna är det bra om kommunalförbunden får gott om tid 

att svara på dessa då kommunerna också ska ha möjlighet att lämna 

inspel till kommunalförbunden. Om kommunerna får många remisser att 

titta på krävs också en längre handläggningstid beroende på vilken 

instans kommunen vill ta upp dessa på. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Trafikhandläggaren 
Magnus Fredricson 
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Ks § 128 Dnr KS 2018/113 
 

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Töreboda kommun ställer sig bakom förslaget till miljö- och 
klimatstrategin för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att skicka 
förslag till miljö- och klimatstrategin för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland på remiss till kommunalförbundens delregionala 
kollektivtrafikråd för svar senast 8 juni.  
Kommunalförbundet vill ha in kommunernas synpunkter senast 13 
april för sammanställning av svaren till det delregionala 
kollektivtrafikrådet den 18 maj. 
 
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för kollektivtrafiken 

i Västra Götaland. Strategin är en del av Regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland och är antaget av 

regionfullmäktige 29 november 2016. Trafikförsörjningsprogrammet 

programperiod är 2017-2020 med långsiktig utblick till 2035. Miljö- och 

klimatstrategin har miljö- och klimatmål fram till 2035 med delmål 2025. 

Strategin uttrycker en hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken i övergången 

till ett långsiktigt hållbart transportsystem. 
 
Beslutsunderlag 
 
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 
Remiss av miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland den 27 februari 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Trafikhandläggaren  
Magnus Fredricson  
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Ks § 129 Dnr KS 2018/114 
 

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor - med 
utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Töreboda kommun ställer sig bakom förslaget till strategi för 
kollektivtrafik på jämlika villkor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att skicka 
förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor på remiss till 
kommunalförbundens delregionala kollektivtrafikråd för svar senast 8 
juni. Kommunalförbundet vill ha in kommunernas synpunkter senast 
13 april för sammanställning av svaren till det delregionala 
kollektivtrafikrådet den 18 maj.       
Förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor ersätter den 
nuvarande strategin för funktionshinderanpassning av 
kollektivtrafiken. Strategin blir en del av trafikförsörjningsprogrammet 
för Västra Götaland.  Strategin följs upp årligen och följer 
trafikförsörjningsprogrammets tidshorisont och sträcker sig till 2020 
med utblick till 2035 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg, (M): Töreboda kommun ställer sig bakom förslaget till 
strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Trafikhandläggarens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 
Remiss av förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor den 2 
februari 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Trafikhandläggaren 
Magnus Fredricson 
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Ks § 130 Dnr KS 2017/418 
 

Besvarande av medborgarförslag om etablering av lekpark och 
cykelbana i Kilenområdet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om etablering av 
lekpark och cykelbana i Kilenområdet. Nuvarande lekplats i 
Kilenområdet behålls. Den tidigare beslutade temalekparken utgår. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om etablering av lekpark och cykelbana i 
Kilenområdet. Ingivarna skriver att förslaget ska ses som en del av den dialog 
som pågått sedan 6-7 år tillbaka. Bakgrunden är kommunens beslut att en 
Lekpark ska byggas i Kilenområdet och närliggande lekplatser läggas ned 
samt flyttas till denna nya lekpark. Ingivarna föreslår bland annat att 
Lekparken placeras vid Kilenskolan. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2018 att remittera med-
borgarförslaget till kommunledningskontoret för utredning och yttrande 
senast den 25 april 2018. 
 
Plan- och exploateringschefens skriver i remissvaret bland annat att beslut 
om placering av lekpark och gång- och cykelväg finns och motiven till be-
sluten har också tidigare kommunicerats via e-post till en av förslagsställarna 
enligt följande: 
”Vi har i arbetet med detta haft olika lösningar och lekparkens placering har vi 
funnit vara den bästa, då den är centralt placerad , tillgänglig för gång- och 
cykel och i en fin miljö. Vi har vägt in er bestridan, men beslut om denna 
placering kvarstår, då parken är en allmän plats för alla. 
Lekutrustning finns på skola och förskola för den verksamheten, så behov av 
direkt närhet till skolan finns inte. 
Beträffande gång- och cykelväg skapas nu en mer säker korsning över 
Sötåsenvägen vid Skeppargatan, vägen har en refug där, och en ny gång- och 
cykelväg i parken (vilket också är ett medborgarförslag) gör att det skapas ett 
så kort och rakt stråk som möjligt mellan öster och väster när den nya bron är 
klar. Detta bedömer vi komma att innebära att de flesta kommer att välja den 
vägen. 
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Vi bedömer också att den kommer avlasta trafiken på gång- och cykelvägen 
mellan Hallon- och Blåbärsstigen. 
 
Beträffande etapp 2 så finns inga beslut om varken resurser, utformning eller 
placering så det får vi återkomma om när den blir aktuell. 
Beträffande trafik på Lindvägen har denna förts vidare till trafikansva-
riga.” Etapp 2 kommer ske enligt ”Lekplatser i Töreboda kommun 
Utvecklingsplan 2016 – 2020, Antagandehandling 2016 09 26”gällande  
”Elefanten”: Parken utvecklas till en mötesplats för alla åldrar och med 
lek och sport utifrån ett Tema. Förslag från olika tillverkare tas fram och 
synpunkter från allmänheten genomförs innan slutgiltigt beslut om 
åtgärder fattas 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kenneth Carlsson, (S): Tillstyrker utskottets förslag 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag den 30 november 2017 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 13 februari 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 44  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 131 Dnr KS 2018/110 
 

Nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning träffas med Västra 

Götalandsregionen enligt bilagda förslag till avtal med bilagor att gälla från 
och med 2019-01-01 och till och med 2022-12-31. 

 
2. Nuvarande Samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning sägs upp till 

att upphöra den 1 januari 2019 och det uppsagda avtalet ersätts då av 
ovanstående avtal. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Nuvarande samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 
49 kommunerna, avseende Naturbruksutbildningar, upphör att gälla den 31 
december 2018. 
 
Under en längre tid har samtal och förhandlingar förts mellan parterna för att 
komma fram till ett nytt avtalsförslag att gälla från den 1 januari 2019. 
Tjänsteskrivelse från Skaraborgs kommunalförbund och avtalsförslag med 
bilagor ligger som bilaga till kommunchefens tjänsteskrivelse. 
 
Överläggningar med VGR (Västra Götalandsregionen) har resulterat i ett 
avtalsförslag som bygger på att alla kommuner träffar ett nytt samverkans-
avtal med VGR. Förslaget bygger på samma grundprinciper som nuvarande 
avtal. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kenneth Carlsson, (S): Tillstyrker utskottets förslag 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018 med bilaga, Skaraborgs 
kommunalförbund – Förslag till beslut om nytt samverkansavtal för 
Naturbruksutbildningar 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 45 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Skaraborgskommunalförbund 
Barn-och utbildningschefen 
Ekonomikontoret  
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Ks § 132 Dnr KS 2017/385 
 

Samarbete Längs Göta kanal 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Töreboda kommun medverkar i satsningen ”Samverkan Destination Göta 

kanal 2018-2020” till en kostnad av 100 000 kronor per år. Pengar finns 
upptagna i 2018 års budget och flerårsplan 2019-2020. 

 
2. Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg utses till representant till 

styrgruppen och informations- och turistchef Anna-Karin Kjellberg utses 
till representant till arbetsgruppen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014 följande; 
 Töreboda kommun medverkar i satsningen ”Samverkan och samordning 

av besöksmålet Göta kanal 2015-2017” till en kostnad av 100 000 kronor 
per år. Pengarna tas upp i 2015 års budget och flerårsplan 2016-2017. 

 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att framföra som 
önskemål till Göta kanalbolag att kanalbolaget lämnar en redogörelse för 
hur den nya svängbara järnvägsbron i Motala påverkar kanaltrafiken. 

 
AB Göta kanalbolagets VD Roger Altsäter lämnade vid Utvecklingsutskottets 
sammanträde den 8 november 2017 en redogörelse i ärendet. Kanalbolaget 
kommer att skicka en formell förfrågan om medverkan inför den nya 
samverkansperioden. Kostnaden blir densamma som tidigare period. 
 
AB Göta kanalbolag hemställer i skrivelse den 5 november 2017 om 
Töreboda kommuns medverkan i ”Samverkan Destination Göta kanal 2018-
2020” till en finansiering om 100 000 kronor per år under aktuell treårs-
period. 
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Deltagande samverkanspartners ansvar att; 
1: utse en representant till styrgruppen, kommunalråd eller motsvarande 

politisk representant 
2: utse en representant till arbetsgruppen, turist-, näringslivs-, utveck-

lingschef eller liknande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman, (S): Tillstyrker utskottets förslag 
 
Beslutsunderlag 
 
Turist- och informationschefens tjänsteskrivelse den 9 mars 2018 
Kommunfullmäktiges protokoll den 24 november 2014, § 123 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 187 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 46 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Turist- och informationschefen  
AB Göta Kanalbolag, Motala 
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Ks § 133 Dnr KS 2014/0154 2018/93 
 

Nominering till styrelsen och valberedningen för Companion-
Kooperativ Utveckling Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen nominerar Pernilla Johansson (C) och Kenneth 
Carlsson (S) till antingen styrelsen eller valberedningen för 
Coompanion – Kooperativ Utveckling Skaraborg. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun har som medlemsorganisation i Coompanion, Kooperativ 
utveckling Skaraborg, möjlighet att nominera till styrelsen, ordinarie och 
suppleanter och till valberedningen. 
 
Valberedningen har önskemål att de medlemsorganisationer som kommer att 
nominera väljer två personer, en man och en kvinna så att styrelsens 
sammansättning ska bli så jämställd som möjligt. Sista datum för nominering 
är fredagen den 16 mars 2018. Stämman är den 13 april. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 47 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Coompanion Skaraborg  
Kommunsekreterarna  
Förvaltningssekreteraren  
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Ks § 134 Dnr KS 2017/45 
 

Töreboda kommuns målpaket 2018, Måltal för Folkhälsorådet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till måltal för 
Folkhälsorådet 2018  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Folkhälsorådet föreslår följande måltal för sin verksamhet 2018; 
 

Måltal Folkhälsa  Måltal 

2018 

Andel personer som upplever psykiskt 

välbefinnande ska vara större än  

84 % 

  

Andel personer som upplever bra 

självskattat hälsotillstånd ska vara större 

än  

74 % 

  

Användandet av narkotika minskar. 

Andel ungdomar som någon gång provat 

ska vara mindre än  

4 % 

  

Användandet av alkohol minskar. Andel 

ungdomar med frekventa alkoholvanor 

ska vara mindre än 

12 % 

  

Andelen individer med fetma minskar 

och ska var mindre än  

18 % 
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Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrateg Pia Gustavssons och kommunchef Per-Ola Hedbergs 
tjänsteskrivelse den 14 februari 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 48 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 135 Dnr KS 2017/0437 
 

Revisionsrapport – Granskning av Internkontroll avseende tankkort 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande till revisorerna i enlighet med 
ekonomichefens förslag, bilaga 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun 
genomfört en granskning av internkontroll avseende tankkort. Granskningen 
har sammanfattats i en rapport som revisorerna behandlat vid 
revisionssammanträde 2017-12-19. Revisorerna förväntar sig ett svar från 
kommunstyrelsen med kommentarer till de synpunkter som framkommit, 
samt förslag till åtgärder med anledning av dessa. 
 
Revisorernas granskning syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen 
uppvisar god intern kontroll avseende hantering av tankkort. Revisorernas 
bedömning är att kommunstyrelsen säkerställer till viss del god intern 
kontroll enligt kontrollmålen: 
• Kontrollmål 1 – Finns det upprättade regler och rutiner avseende tankkort 
i tillräcklig omfattning? 
Revisorernas bedömning är att målet är uppfyllt. 
• Kontrollmål 2 – Efterlevs regler och rutiner? 
Revisorernas bedömning är att målet delvis är uppfyllt. 
 
Revisorerna förväntar sig ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer 
och redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas. Det anges att svaret 
bör vara revisorerna tillhanda senast efter att protokollet från kom-
munstyrelsens sammanträde den 7 mars 2018 justerats och expedierats 
(efter förlängning). 
 
 Bilaga Ks § 135/18 
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Beslutsunderlag 
 
Revisorernas i Töreboda kommun skrivelse den 23 november 2017 
PwC:s revisionsrapport Granskning av internkontroll avseende tankkort, 
Töreboda kommun december 2017 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018 med bilaga, Rutin för 
hantering av tankkort 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Revisorerna  
Ekonomichefen 
Kommunchefen 
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Ks § 136 Dnr KS 2017/317 
 

Besvarande av motion om behov av parkeringsvakt 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen, om utredning av kostnad för att 
köpa tjänster för parkeringstillsyn, besvarad med den utredning som 
Tekniska nämnden gjort 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Tekniska nämnden får i uppdrag att snarast iordningställa 
parkeringsplatser, måla parkeringsrutor och uppdatera skyltningen 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att avgifter för felparkering antogs i 
kommunfullmäktige den 20 juni 2016 att gälla från och med den 1 
september 2016, bilaga 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Hans Thorsell (S) har lämnat in en motion om behov av parkeringsvakt, 
bilaga. I motionen yrkas att kommunen snarast utreder kostnaden för 
att köpa tjänster för parkeringstillsyn och att avgift för felparkering på 
till exempel handikapps plats fastställs. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 att remittera 
motionen till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 
28 februari 2018. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 13 februari 2018 att tillstyrka 
motionen och föreslå kommunfullmäktige i Töreboda att införa 
parkeringsövervakning i Töreboda. 
   Bilaga Ks § 136/18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman tillstyrker utvecklingsutskottets förslag 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 103 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 198 
Tekniska nämndens protokoll den 13 februari 2018, § 18 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 50 
 
Protokollsutdrag skickas 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 137 Dnr KS 2018/84 
 

Taxa enligt Tobakslagen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer för Töreboda kommuns del upprättat 
förslag till ändringar i tobakstaxan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Miljö-och byggnadsnämnden beslutade den 30 januari 2018 att godkänna 
ändringarna i tobakstaxan och lämnade den vidare till kommunfullmäktige i 
MTG-kommunerna för fastställande. 
 
Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten 
uppmärksammat att taxa enligt tobakslagen inte har uppdateras vare sig till 
gällande timavgift inom miljökontorets arbetsområde eller med 
indexjustering sedan den antogs år 2014. Ändringen medför en höjning av 
timavgiften från 650 kronor till miljötaxans förväntade timavgift 741 kronor. 
 
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med 
varandra, det finns inget motiv till att handläggningstider av samma hand-
läggare har olika prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för 
handläggningen. Av okänd anledning ändrades inte timavgiften i tobakstaxan 
samtidigt som ny timavgift, 720 kronor/ timme antogs för miljöbalkstaxan i 
juni år 2016. 
 
I det nya taxeförslaget lyder texten i 8 § rörande timavgiften. 
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för 
tillsyn enligt miljöbalken. 
Den nuvarande formuleringen är: 
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd 
handläggningstid (timavgift). 
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om 
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av 
timavgiften då ändringen endast behöver göras i miljöbalkstaxan. 
 
 
 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 234 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 137 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman tillstyrker utvecklingsutskottets förslag 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 januari 2018, § 11 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 51 
 
Protokollsutdrag skickas 
Kommunfullmäktige 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 235 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Ks § 138 Dnr KS 2018/0085 
 

Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige fastställer för Töreboda kommuns del upprättat förslag 
till ändringar i taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyll-
nadsbehållare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten 
uppmärksammat att redaktionella ändringar behöver göras i taxa enligt lag 
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Ändringen medför en 
höjning av timavgiften från 657 kronor till miljötaxans förväntade timavgift 
741 kronor. 
 
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med 
varandra, det finns inget motiv till att handläggningstider av samma hand-
läggare har olika prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för 
handläggningen. 
 
I det nya taxeförslaget lyder texten i 10 § rörande timavgiften. 
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för 
tillsyn enligt miljö balken. 
Den nuvarande formuleringen är: 
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd 
handläggningstid (timavgift). 
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om 
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av 
timavgiften då ändringen endast behöver göras i miljöbalkstaxan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 januari 2018, § 12 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 52 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 139 Dnr KS 2018/124 
 

Älgarås sportklubb, verksamhet och anläggning  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Töreboda kommun övertar Älgarås sportklubbs fastighet; Kyrkängen 2:3 

samt skötsel av fotbollsplan och byggnader från och med den 1 maj 2018 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att under 2018 

utreda och förbereda en långsiktig skötsel av Älgarås fotbollsplan 
 
3. Övertagandet innefattar även föreningens inventarier 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Älgarås sportklubb har vid klubbens årsmöte 2018 beslutat att lägga 
ner föreningen. Det beror på få aktiva, få ledare och få ideella krafter. 
Föreningen har haft ett skötselbidrag för att sköta fotbollsplan och 
byggnader. Kommunen har betalt för el och vatten.  
 
Föreningen har byggt en klubblokal som är sammanbyggd med 
kommunens byggnad med omklädningsrum, duschrum, förråd och rum 
med maskiner för styrketräning. Föreningen har också haft tillgång till 
den tennisplan som finns i Älgarås. Töreboda kommun erbjuds att utan 
kostnad ta över föreningens tillhörigheter. Det innebär bl. a klubblokal, 
maskiner för att sköta fotbollsplan samt styrketräningsmaskiner. 
 
En kortsiktig lösning för skötseln av Älgarås fotbollsplan tas fram i 
samråd med tekniska förvaltningen och mottagningsenheten. Under 
2018 finansieras skötseln med det skötselbidrag för Älgarås som finns 
avsatt i årets budget. Under 2018 görs en utredning för att om möjligt 
finna en långsiktig skötsel, gärna i samarbete med lokal förening. 
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Forts Ks § 139 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg, (M): 

 Töreboda kommun övertar Älgarås sportklubbs fastighet samt skötsel 
av fotbollsplan och byggnader från och med den 1 maj 2018 

 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att under 
2018 utreda och förbereda en långsiktig skötsel av Älgarås fotbollsplan 

 Övertagandet innefattar även idrottsanläggningens inventarier 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 53 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 140 Dnr KS 2018/99 
 

Utbetalning av partistöd 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Partistöd 2018 utbetalas till Liberalerna i Töreboda, Moderaterna i Töreboda, 
Centerns Kommunkrets i Töreboda, Miljöpartiet de Gröna i Töreboda, 
Töreboda Socialdemokratiska arbetarkommun och Vänsterpartiet i 
Töreboda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerade 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 utbetalas och hur stort det ska 
vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandat-
bundet stöd. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att fastställa att 
partistödet under år 2015 ska utbetalas i form av ett grundbelopp på 2 000 
kronor per parti och ett mandatstöd på 5 800 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. 
 
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 
platser 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 
och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att 
stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet 
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forts. Ks § 140 
 
använts ska dessutom granskas. 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. Full-
mäktige 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 kommunalt partistöd i Töreboda kommun. I 
Reglerna, 5 §, Årlig utbetalning, stadgas ”Partistöd betalas ut årligen för 
innevarande år under första kvartalet efter beslut i fullmäktige. Har redo-
visning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommu-
nallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 
inget stöd för nästkommande år.” 
 
Kommunfullmäktige antog den 26 maj 2014, § 59 Regler för kommunalt 
partistöd Töreboda kommun. 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. 
 
I nedanstående tabell redovisas om partierna lämnat redovisning och 
granskningsintyg inom föreskriven tid. 

Parti Inkom Redovisning  Gransknings-
rapport 

Liberalerna i Töreboda 2017-05-24 Ja Ja 

Sverigedemokraterna 
Töreboda 

 Nej Nej 

Moderaterna i 
Töreboda 

2017-06-07 Ja Ja 

Centerns Kommun-
krets i Töreboda 

2017-03-03 Ja  Ja 

Miljöpartiet de Gröna i 
Töreboda 

2017-03-07 Ja Ja 

Töreboda 
Socialdemokratiska 
arbetarkommun 

2017-06-15 Ja Ja 

Vänsterpartiet i 
Töreboda 

2017-03-27 Ja Ja 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunchef Per-Ola Hedbergs och kommunsekreterare Mariana 
Frankéns tjänsteskrivelse den 1 mars 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 55 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Ks § 141 Dnr KS 2017/188 
 

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns 
förtroendevalda mandatperioden 2019-2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Sammanträdesarvodena samordnas inte med Mariestads kommuns 

förslag för ledamöterna i MTG-nämnderna. Det är Törebodas 
Ersättningsreglemente som gäller. 

 
2. Kommunalrådets fasta arvode höjs till 85 % av riksdagsmannaarvodet. 

Övriga fasta arvoden följer denna nivå. 
 
3. Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde. 
 
4. Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsen 

med 1 300 kronor per sammanträde. Gäller inte ordförande och 2:e 
vice ordförande.  
Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i Vård och 
omsorgsutskottet för individärenden med 500 kronor per samman-
träde. Gäller inte ordförande och vice ordförande. Inläsningsarvodet 
utbetalas till ledamot som tjänstgjort mer än 50 % av mötestiden. Dock 
inte om mötet är kortare än 1 timma. 

 
5. Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna utgår. 
 
6. Arvodena indexregleras likt övriga arvoden. 
 
7. Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort. 
 
8. För förtroendevald politiker som fullgör uppdrag på minst 40 procent 

av heltid gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet 
sam vid anställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) 

 
9. Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan, 

Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019-
2022 markerad med kursiv text. 
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Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 bland annat att tillsätta en 
beredning för utvärdering av nuvarande organisation och för att lämna 
förslag till politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 14 september 2016 att tillsätta en be-
redning med tre ledamöter för att lämna förslag till politisk organisation 
samt arvoden för nästa mandatperiod, bestående av en ledamot från 
Moderata samlingspartiet, en ledamot från Socialdemokratiska 
Arbetarpartiet och en ledamot från Centerpartiet. Moderata samlingspartiets 
representant utsågs till sammankallande. Namn på partiernas representanter 
lämnades till kommunkansliet. Beredningen skulle vara klar med sitt 
uppdrag senast den 1 maj 2017. Beredningen har bestått av Lars Adolfsson 
(M), sammankallande, Lars-Åke Bergman (S) och Pernilla Johansson (C). 
Sekreterare har varit personalchef Lars Millberg. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 förslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige besluta följande; 
 Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde. 
 Ett kommunstyrelsearvode på 1 300 kronor utöver det ordinarie sam-

manträdesarvodet till ledamöter som tjänstgjort mer än 50 % av sam-
manträde, dock ej om mötet är mindre än 1 timma. 

 Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna tas bort. 
 Arvodena indexregleras likt övriga arvoden. 
 Mötesarvodering vid gemensamma MTG nämnder följer ersättningen vid 

respektive värdkommun. 
 Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort. 
 Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan, 

Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022, 
markerad med kursiv text. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2017 att återremittera ärendet till 
Utvecklingsutskottet. 
 
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 25 oktober 2017 att uppdra till 
respektive kommun att ta ställning till Mariestads kommuns förslag till ar-
voden för eventuell samordning med målet att alla ledamöter i MTG-
nämnderna har samma arvode. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 att uppdra till arvo-
desberedningen att utreda om MTG-kommunerna (Mariestad, Töreboda och 
Gullspång) kan hitta en gemensam lösning för sammanträdesarvoden och när 
presidieledamöter har rätt att ta ut arvode. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman, (S) och Pernilla Johansson, (C): Tillstyrker 
utvecklingsutskottets förslag 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 191 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 169 
Beredningens yttrande den 4 april 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 89 
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 183 
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 25 
oktober 2017, punkt 4 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 190 
Beredningens yttrande den 18 januari 2018 
 
Beredningen lämnar följande förslag; 
 Arvodesberedningen föreslår att inte samordna sammanträdesar-

vodena med Mariestads kommuns förslag för ledamöter i MTG-
nämnderna.  
Det är Törebodas Ersättningsreglemente som gäller. 

 Kommunalrådets fasta arvode höjs till 85 % av riksdagsmannaarvo-
det.  
Övriga fasta arvoden följer denna nivå. 

 Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde. 
 Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i kommunstyrelsen 

med 1 300 kronor per sammanträde. Gäller inte ordförande och 2:e 
vice ordförande. 

 Inläsningsarvode utgår till tjänstgörande ledamot i Vård och 
omsorgsutskottet för individärenden med 500 kronor per samman-
träde. Gäller inte ordförande och vice ordförande. Inläsningsarvodet 
utbetalas till ledamot som tjänstgjort mer än 50 % av mötestiden. 
Dock ej om mötet är kortare än 1 timma. 

 Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna utgår. 
 Arvodena indexregleras likt övriga arvoden. 
 Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort. 
 För förtroendevald politiker som fullgör uppdrag på minst 40 procent 

av heltid gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet 
sam vid anställning enligt Allmänna bestämmelser (AB). 

 Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan, 
Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019-
2022 markerad med kursiv text. 

     Bilaga Ks § 141/18 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 142 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 20 minuter (klockan 14.30–14.50). 
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Ks § 143 Dnr KS 2018/100 
 

Instruktion för kommunchefen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till instruktion för 
kommunchefen i Töreboda kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Enligt 2017 års kommunallag, vilken trädde i kraft vid årsskiftet (7 kapitlet 2 
§) ska kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens 
övriga uppgifter. 
 
Kommunstyrelsen ordförande har upprättat förslag till instruktion för 
kommunchefen i Töreboda kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman: Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag 
 
Beslutsunderlag 
 
Instruktion för Kommunchefen i Töreboda kommun den 5 mars 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 57 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen  
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Ks § 144 Dnr KS 2018/96 
 

Familjecentralens verksamhetsberättelse 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Familjecentralen bedriver förebyggande arbete i Töreboda kommun 
avseende barn och unga som är 0-6 år. Det är angeläget att informera 
kommunstyrelsen om det arbete som bedrivits under 2017, samt det 
arbete som planeras under 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 mars 2018, § 31 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
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Ks § 145 Dnr KS 2018/97 
 

Verksamhetsplan 2018 för Familjecentralen 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Familjecentralen bedriver förebyggande arbete i Töreboda kommun 
avseende barn och unga som är 0-6 år. Det är angeläget att informera 
kommunstyrelsen om det arbete som bedrivits under 2017, samt det 
arbete som planeras under 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 mars 2018, § 32 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
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Ks 146 Dnr KS 2018/108 
 

Redovisning av inte färdigberedda motioner och 
medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade 

förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte färdigbe-
retts, bilaga. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har kommit 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag framgår av bi-
laga. 
 
Motioner 
Nr 2012/00186: motion om upprustningsplan för skolor och förskolor: 
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet 2015-09-23. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83: 
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvaltningen på grund av 
ofullständigt svar på motionen. Fastighetsavdelningen har återkommit med 
ett nytt svar på motionen. Utskottet behandlade motionen 2017-05-11, § 40, 
och beslutade att informationen har mottagits och att den översänds till 
kommunstyrelsen för kännedom. Utskottet efterfrågar en priori-
teringsordning för de olika projekten. 
 
Kommunchefen har lämnat en begäran till fastighetsavdelningen om ett 
fullständigare svar på motionen, som innebär en redovisning av under-
hållsplanen fördelad på enskilda skolor och förskolor. Underhållsplanen 
måste ligga inom budget. Planeringen är att ett konkretare svar ska lämnas 
till Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde senast september 2018. 
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Nr 2016/290: Motion om kultur: 
Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att stärka kom-
muninvånarnas möjligheter att bredda deltagandet i kulturlivet samt kul-
turens roll för etablering och inkludering i samhället, bilaga 1. 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14, § 232, att ärendet återremitteras 
till Utbildnings- och kulturutskottet. Planeringen är att ett nytt svar på 
motionen lämnas till Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i 
september 2018. 
 
Nr 2017/33: Motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom utbild-
ningsverksamheten:   
Anne-Charlotte Karlsson(S) vill införa verksamhetsvaktmästare inom 
utbildningsverksamheten. I motionen yrkas att: 
• en utredning görs för att ta fram de fördelar det skulle innebära. 
• verksamhetsvaktmästare återinförs i Töreboda kommun. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2017-03-15, § 22, att uppdra åt 
barn- och utbildningschefen att utreda frågan. Planeringen är att ett svar på 
motionen lämnas till Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde i 
september 2018. 
 
Medborgarförslag 
Rapport om utredningsläget för inte färdigberedda medborgarförslag enligt 
bilaga är följande: 
 
Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter 
fram och påminner om barnkonventionens betydelse  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 36: 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Svar på medborgarförslaget lämnades av Utbildningschefen och kvalitets-
utvecklaren i februari 2016 till både utbildnings- och kulturutskottet och till 
utvecklingsutskottet. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2016-03-09, § 33, att föreslå 
kommunstyrelsen:  
1. Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet 
aktualiseras i kommunens verksamheter. 
2. Följande punkter används inför alla beslut inom alla verksamhetsområden 
i syfte att lyfta fram rättigheter enligt barnkonventionen: 
o Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa? 
o Har unga fått säga sin mening? 
o Vilket är vårt syfte? 
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Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58: 
1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret. 
2. Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret ta kontakt med 
Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och be dem 
komma till ett kommunfullmäktigesammanträde i vår eller till hösten och 
informera om hur en kommun kan arbeta med barnrätts- och ung-
domsperspektiv i den dagliga verksamheten. 
Kommunledningskontoret tog inte någon kontakt med MUCF angående punkt 
2 i utvecklingsutskottets beslut. Tiden för uppdraget har passerat och jag 
anser att aktiviteter med anledning av medborgarförslaget bör ingå i 
kommunfullmäktiges svar. 
 
När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så 
har den inte slutförts. Regeringen föreslår att barnkonventionen inkorpo-
reras i svensk lag den 1 januari 2020. Propositionen är beräknad till den 20 
mars 2018. I arbetet med att göra barnkonvention till lag har Lagrådet 
avstyrkt regeringens förslag. Dock framgår av regeringsförklaringen att 
arbetet med att göra konventionen till lag går vidare i Regeringskansliet.  
 
Svaret på medborgarförslaget har försenats. Planeringen är att svarsförslag 
ska lämnas till utvecklingsutskottet senast i maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets sammanställningar över inte färdigberedda 
motioner och medborgarförslag den 5 mars 2018 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 63 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 147 Dnr KS 2015/7 
 

Rätt att teckna kommunens och de stiftelsers som kommunen 
förvaltar firma i vissa fall 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunens fortlöpande bankärenden och donationsstiftelser får 
tecknas av följande personer, två i förening: Anders Bernhall, Malin 
Bengtsson, Sandra Åberg, Gunnel Gottfridsson och Charlotte 
Eriksson. 
 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig 
teckna kommunens firma för mervärdesskatt, deklarationer och 
övriga deklarationer inklusive donationsstiftelser: Anders Bernhall, 
Malin Bengtsson och Sandra Åberg. 
 

3. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig 
teckna kommunens firma i ärenden angående 
betalningsföreläggande och utmätning: Anders Bernhall, Malin 
Bengtsson och Sandra Åberg. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om rätt att teckna kommunens 
firma i vissa fall. Då personalförändringar har skett inom ekonomienheten 
behöver beslutet revideras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 januari 2017, § 12 
Ekonomichef Anders Bernhalls tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 64 
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Protokollsutdrag skickas till 
Berörd personal  
Kommunsekreterarna 
Ekonomikontoret 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 148 Dnr KS 2018/37 
 

Kvalitetsrapport läsåret 2016/2017 för förskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kvalitetsrapporterna är en del av underlagen inför kommande beslut om 

prioriterade mål för utbildningsverksamheten 
 
2. De prioriterade målen för utbildningsverksamheten fastställs i 

februari enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. 
 
3. Kommunstyrelsen lägger informationen om kvalitetsrapport läsåret 

2016/2017 för förskolan till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Skollagens 4 kapitel beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet ska 
bedrivas. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de 
mål som finns för utbildningen uppfylls. Varje huvudman ska systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

Varje läsår utvärderas verksamheten vid varje förskoleenhet. Då får 
man en nulägesbild som analyseras och blir underlag för kommande 
läsårs planering. Rapporten beskriver bland annat hur barnen är 
delaktiga och hur man arbetar på förskolan för att stimulera barnen att 
nå så långt som möjligt i sitt lärande. Redogörelse av kartläggning och 
arbetssätt för att eliminera risker för diskriminering och kränkande 
behandling samt hur resurser för särskilt stöd är organiserade på 
förskolorna. Rapporten beskriver även särskilda satsningar och 
förbättringsområden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Mikael Faleke, (M): 

 Kvalitetsrapporterna är en del av underlagen inför kommande beslut 
om prioriterade mål för utbildningsverksamheten 

 De prioriterade målen för utbildningsverksamheten fastställs i februari 
enligt årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. 

 Kommunstyrelsen lägger informationen om kvalitetsrapport läsåret 
2016/2017 för förskolan till handlingarna 
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Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschef Marita Friborgs tjänsteskrivelse den 31 januari 
2018 
Utbildnings-och kulturutskottets protokoll den 8 mars 2018, § 36 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin  
Barn- och utbildningschefen 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 256 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks § 149 Dnr KS 2018/69 
 

Övergripande prioriterat mål för läsåret 2018/2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att prioriterade mål för läsåret 2018/2019 
är språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga samt matematik. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Varje år fastställer huvudmannen prioriterat/prioriterade mål i 
februari/mars. 
 
Språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga har varit det prioriterade 
målet under läsåret 2017/2018. Det målet bör finnas kvar för att ytterligare 
implementeras. 
 
Resultat av nationella prov och betyg i matematik samt analys av dessa visar 
på ett sjunkande resultat. För att nå behörighet till gymnasiet krävs godkända 
betyg i svenska, matematik och engelska samt godkända betyg i ytterligare 
fem ämnen. Det är behörigheten i svenska, matematik och engelska som gör 
att man inte blir behörig till gymnasiet. De flesta elever klarar kravet på 
ytterligare fem ämnen. 
 
Enligt fastställt årshjul för systematiskt kvalitetsarbete ska 
prioriterat/prioriterade mål för nästkommande läsår fastställas i 
februari/mars. 
 
Arbetet med det prioriterade målet/målen dokumenteras i enhetens årsplan. 
Det ska också framkomma hur man tänker följa upp arbetet och när man 
tänker följa upp, huvudmannen kommer under läsåret följa upp arbetet och 
ta del av den dokumentation som varje enhet redovisar. 
 
Prioriterat mål för läsåret 2017/2018 är att öka elevers språkutveckling, 
läsförståelse och skrivförmåga. 
 
Språkutveckling, läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för 
elevers utveckling och lärande liksom för framtida delaktighet i 
samhälls- och 
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yrkesliv. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar. 
Det är en angelägen fråga för lärare i alla ämnen. 
Grunden för läsförståelse och skrivförmåga läggs i förskolan i arbetet med 
språkutvecklingen. 
Det finns forskning och goda exempel inom området.  
Framgångsrik läs- och skrivpedagogik kräver ett tydligt ledarskap, många 
olika läs- och skrivaktiviteter, hög förväntan på eleverna, samt att elevernas 
framsteg i läs- och skrivutvecklingen noga övervakas. Samverkan med 
föräldrar är också en viktig del i arbetet med läs- och skrivutveckling (enligt 
Pressley). 
Det kollegiala samarbetet, där lärarna delar med sig av sina erfarenheter, 
uppmärksammar viktiga didaktiska frågor och är med i varandras klassrum 
är framgångsfaktorer. 
Satsningen på matematik är för att utveckla undervisnings- och 
fortbildningskulturen. Målsättningen är att fler elever ska nå godkända 
resultat samt också utmanas att nå så goda resultat som möjligt. Det ska ske 
genom ett kollegialt lärande.  Lärare utvecklar och befäster kunskap i 
matematikdidaktik i sin egen undervisning utifrån det kollegiala lärandet. 
Matematikundervisningen utvecklas utifrån lokala behov. Undervisningens 
utformning ger förutsättningar för alla elever att utvecklas mot de mål som 
anges i kurs- och ämnesplaner för matematik. Rektor synliggör och följer upp 
matematikundervisningens kvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse 13 februari 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 8 mars 2018, § 41 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Rektorerna  
Förskolecheferna 
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Ks § 150 Dnr KS 2018/70 
 

Feriepraktik 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till policy för feriepraktik 
från och med 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen tog den 3 januari ett beslut att uppdra till utbildnings- och 
kulturverksamheten att ta fram en ny policy för feriepraktik inför 2018 års 
feriepraktik. 
 
Feriepraktik är en handledarledd praktik under sommaren för ungdomar 
från det år de fyller 16 år till och med det år de fyller 18 år. Undantag från det 
övre ålderskravet görs för elever i särskola. 
Ungdomarna ska vara skrivna i eller vara familjehemsplacerade i Töreboda 
kommun. 
 
Målsättningen är att ge alla som uppfyller kraven och har lämnat en giltig 
ansökan ett erbjudande om feriepraktik. Om detta inte är möjligt tillämpas 
turordningsregler enligt följande: 
 
1. Ungdom som inte haft feriepraktik inom kommunen tidigare 
2. Ungdom som har haft feriepraktik tidigare 
3. Ungdom som har lämnat in ansökan för sent 
 
Oavsett om en ungdom får en plats eller inte, skickas meddelande hem i 
brevlådan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 8 mars 2018, § 42 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Administratör Cindy Norlin  
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Ks § 151 Dnr 2018/111 
 

Bidragsbelopp till fristående skolor 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar de framräknade bidragsbeloppen för förskola, 
skolbarnomsorg, grundskola årskurs F-6 och årskurs 7-9 till fristående 
skolor 2018 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerar om bidragsbelopp för 
fristående skolor 2018 fördelat på förskola, skolbarnomsorg, grundskola 
årskurs F-6 och grundskola årskurs 7-9. Nya belopp räknas fram varje år. 
 
Ersättning per elev och termin 2018: 
Förskola:   57 851 kronor 
Skolbarnomsorg:   18 448 kronor 
Grundskola årskurs F-6:   42 234 kronor 
Grundskola årskurs 7-9:   53 319 kronor 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 15 mars 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 8 mars 2018, § 46  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Fredsbergs friskola 
Forsviks friskola 
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Ks § 152 Dnr 2018/46 
 

Kompetensförsörjningsplan, år 2018-2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar Töreboda kommuns kompetensförsörjningsplan, 
år 2018-2022, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kompetensförsörjning av personal har blivit en av de viktigaste frågorna 
för alla Sveriges kommuner. Töreboda har tidigare haft en plan som 
beskriver pensionsavgångar. Syftet med denna plan är att ta fram en 
helhetsbild på alla avgångar och framtida personalbehov. 
 
Personalenheten har i samverkan med kommunens verksamheter tagit 
fram ett förslag på en kompetensförsörjningsplan för Töreboda kommun. 
Planen kommer att revideras årligen. 
 
Frågan har varit föremål för samverkan med arbetstagarrepresentanter i 
central samverkansgrupp 2018-01-31 och 2018-03-14 
 Bilaga Ks § 152/18 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalchefens tjänsteskrivelse den 15 mars 2018 
Personalutskottets protokoll den 21 mars 2018, § 8 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Personalchefen 
Personalsekreteraren 
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Ks § 153 Dnr KS 2017/408  
 

Besvarande av motion om ändring av löneutbetalningsdag för 
anställda i Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Lönenämnden för utredning 
och svar senast den 21 maj 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 att remittera en 
motion av Anne-Charlotte Karlsson (S) om ändring av 
löneutbetalningsdag för kommunanställda till kommunstyrelsen för 
beredning  
 
Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att ändra 
löneutbetalningsdag till den 25:e i månaden. 
 
Personalchefen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen och 
anför följande skäl. 

 Lönekontoret i Hova tillhör en gemensam nämnd och 
samarbetar MTG-K, varför ett likartat beslut måste tas i övriga 
kommuner.  

 Lönekontoret får två arbetsdagar mindre till lönebearbetning 
vilket kan leda till ökade fel och kostnader  

 Den tekniska utvecklingen med elektronisk betalning av fakturor 
medför att hantering kan ske i god tid innan 
löneutbetalningsdagen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Anne-Marie Lundin (M): Kommunstyrelsen remitterar ärendet till 
Lönenämnden för utredning och svar senast den 21 maj 
 
Kenneth Carlsson (S), Lars-Åke Bergman (S) och Johan Cord (S): 
Tillstyrker Anne-Marie Lundins (M) yrkande 
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Beslutsunderlag 
 
Personalchefens tjänsteskrivelse den 15 mars 2018 
Personalutskottets protokoll den 15 mars 2018, § 9 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Lönenämnden 
Personalutskottet 
Kommunsekreterare Mariana Frankén 
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Ks § 154 Dnr KS 2018/117 
 

Remissvar ekonomisk modell för betalningsansvar utifrån 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag om ekonomisk 
genomsnittsmodell för beräkning av betalansvaret utifrån samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och att det vid 
utskrivning från psykiatrin sker en nedtrappning av antal dagar i två 
steg. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
I januari 2018 ersattes den så kallade betalningsansvarslagen med 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Rekommendationen är att kommuner och landsting kommer överens 
om reglering av kommunernas betalningsansvar. En tillfällig 
överenskommelse finns i Västra Götaland om att 2017 års regler och 
belopp för kommunernas betalningsansvar gäller till och med 24 
september. 
 
Efter beredning förordar Väst Kom och Västra Götalandsregionen en 
genomsnittsmodell som räknas på en månad och där betalningen sker 
retroaktivt. Kommunerna ges genom denna remiss möjlighet att 
inkomma med synpunkter på den ekonomiska modellen. Alternativet 
till den föreslagna genomsnittsmodellen är den modell som lagen 
föreskriver med individberäkning på tre dagar. Den ekonomiska 
modellen finns beskriven i bifogade handlingar. 
 
Utskrivning från psykiatrin sker genom en nedtrappning av antal dagar 
i två steg, enligt förslaget. Från och med 2018-09-25 t o m 2019-12-01 
inträder kommunens betalningsansvar för enskilda som vårdats inom 
sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna överenskommelse, 
15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är 
utskrivningsklar. Från och med 2019-12-02 regleras 
betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i 
psykiatrisk eller somatisk vård 
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Beslutsunderlag 
 
Äldreomsorgschefernas tjänsteskrivelse den 21 mars 2018 
Remiss kring ekonomisk modell för att reglera betalningsansvaret utifrån 
lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Äldreomsorgscheferna  
VästKom- Västsvenska kommunalförbundens samorganisation  
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Ks § 155 Dnr KS 2017/368 
 

God ekonomi Äldreomsorgen 2018 – 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar projektplan för God ekonomi - Äldreomsorgen 
2018-2019. Projektet genomförs inom äldreomsorgens övriga budget 
(exklusive hemvårdens budget) 
 
Reservation 
Lars-Åke Bergman (S) och Kenneth Carlsson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Lars-Åke Bergmans (S) yrkande 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Äldreomsorgen redovisar för 2017 ett underskott på 7 400 tkr. Den 
största delen av underskottet står hemvården för. Underskottet har till 
stor del varit opåverkbart utifrån ett ökande behov av vård och omsorg 
hos kommun- 
invånarna.  
 
Verksamheten fick under hösten 2017 ett uppdrag att inleda arbete 
med förslag till åtgärder för en god ekonomi inom Äldreomsorgen 2018. 
Utifrån detta tillsattes en analys av hemvården. Analysen visar att den 
absolut största förändringen har skett i åldersgruppen 65-79 år.  
 
Ansvariga verksamhetschefer tog fram ett förslag till åtgärder i 
november 2017(Dnr: 2017/368). Ärendet togs upp för beslut vid KS 
2017-11-29 (§ 376). Ett av förslagen återremitterades och det handlade 
om en utökning av enhetschefstjänst. Kommunstyrelsen beslutade att 
verksamheten i stället skulle ta fram förslag på andra alternativ. 
 
Utifrån det stora underskottet i hemvården, den framtagna analysen 
samt en hög arbetsbelastning för hela Äldreomsorgens ledningsgrupp 
växte förslaget om en tillfällig resursförstärkning i projektform fram. 
 
Den förväntande nyttan med att tillsätta en resurs i projektform är: 
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• Förutsättningar för alla chefer att aktivt delta i ledning, utveckling 
och skapandet av en god ekonomisk styrning 
• Utifrån framtagen analys av hemvården arbeta vidare med de 
områden där man ser stora förändringar som påverkar det ekonomiska 
resultatet negativt  
• Utveckling av digitalisering och nya arbetssätt som effektiviserar 
verksamheten 
En projektledare utses internt och i rollen ingår att leda projektet, vilket 
också innebär ett operativt ledningsansvar för några utsedda 
personalgrupper. Projektledaren kommer att ingå i Äldreomsorgens 
ledningsgrupp och ska tillsammans med övriga i den gruppen 
genomföra projektet. Projektet pågår 2018-04-15 – 2019-03-31. I 
samband med delårsbokslutet görs en avstämning av hur arbetet 
fortlöper utifrån framtagna mål. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
projektplan för God ekonomi - Äldreomsorgen 2018-2019. Projektet 
ska genomföras med befintliga personella resurser och inom befintlig 
budget 
 
Mikael Faleke (M): Avslag på Lars-Åke Bergmans yrkande 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen antar projektplan för God 
ekonomi - Äldreomsorgen 2018-2019. Projektet genomförs inom 
äldreomsorgens övriga budget (exklusive hemvårdens budget) 
 
Beslutsgång  
 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Åke Bergmans (S) och Bengt 
Sjöbergs (M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen antar Bengt 
Sjöbergs (M) yrkande 
 
Beslutsunderlag 
 
Äldreomsorgschefernas tjänsteskrivelse den 20 mars 2018 
Projektplan: God ekonomi-Äldreomsorgen 2018-2019 den 22 mars 2018 
Kommunstyrelsens protokoll den 29 november 2017, § 376 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Äldreomsorgscheferna 
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Ks § 156 Dnr KS 2018/42 
 

Huvudrubrik Årsredovisning 2017 för verksamheten vård och 
omsorg, med synpunkter och klagomål samt Lex Sarah- och Lex 
Maria anmälningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inkomna synpunkter/klagomål från brukare eller deras anhöriga samt 
anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria sammanställs, och 
redovisas årligen för godkännande av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljö och äldreomsorgschef Ann-Sofie Eklund Karlssons 
tjänsteskrivelse den 2 mars 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 mars 2018, § 28 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
Äldreomsorgscheferna 
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Ks § 157 Dnr KS 2018/67 
 

Information om synpunkter från Patientnämnden om 
hantering av patients fallrisk på boende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den 1 februari 2018 inkommer synpunkter i en skrivelse från Västra 
Götalandsregionens Patientnämnd till Töreboda kommun. Skrivelsen 
avser hantering av fallrisk, för en boende i ett av Töreboda kommuns 
särskilda boenden 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Stefan Elofssons svar till patientnämnden den 6 februari 2018. 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 mars 2018, § 29 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef Stefan Elofsson 
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Ks § 158 Dnr KS 2017/225 
 

Information om dom från Förvaltningsrätten avseende 
överklagande om nedläggning av gruppboendet Maskrosen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den 23 januari 2018 beslutar Förvaltningsrätten i Jönköping, att avslå 
överklagandena från anhöriga och gode män, som representerar fem brukare 
boende på LSS-boendet Maskrosen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-28 att LSS-boendet Maskrosen 
(Vadsbogatan i Töreboda) läggs ned, och att ett nytt LSS-boende startas på 
Krabbängsgården. Inriktningen på det nya boendet blir äldre brukare med 
funktionsnedsättning. Brukarna på Maskrosen erbjuds vård och omsorg på 
LSS-boendet på Krabbängsgården. 
Beslutet överklagades av anhöriga och gode män till alla fem brukarna, som 
idag bor på Maskrosen, med hänvisning till att brukarna trivs och vill bo kvar. 
 
Förvaltningsrätten prövade enbart lagligheten enligt Kommunallagen i 
kommunstyrelsens beslut. Förvaltningsrätten anser att det i 
överklagandet inte framkommer, att beslutet inte har tillkommit i laga 
ordning, eller att beslutet skulle strida mot lag eller annan författning. 
Det har enligt Förvaltningsrätten inte heller framkommit någon annan 
grund, för att Förvaltningsrätten skulle upphäva kommunstyrelsens 
beslut. Överklagandet från de anhöriga och godemän avslogs därmed, 
och kommunstyrelsens beslut kvarstår.  
De anhörigas inhibitionsyrkande avslogs av Förvaltningsrätten 2017-
07-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 18 januari 2018. 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 mars, § 30 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen  
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Ks § 159 Dnr KS 2018/98 
 

Familjestödsenhetens verksamhetsberättelse 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Familjestödsenheten bedriver förebyggande arbete, och arbetar med 
biståndsbedömda insatser riktade till barn och unga, som är 0-18 år. 
 
Det förebyggande arbetet och insatserna riktar sig även till deras föräldrar. 
Det är angeläget att informera kommunstyrelsen om det arbete som bedrivits 
under 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsberättelse 2017 Familjestödsenheten Töreboda Kommun 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 2 mars 2018. 
Vård- och omsorgsutskottet den 12 mars 2018, § 33 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
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Ks § 160 Dnr KS 2017/27 
 

Uppföljning av försörjningsstöd 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att redovisa 
vilka åtgärder som vidtas för att minska kostnaderna för 
försörjningsstöd efter etablering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Efter varje årsslut gör socialtjänsten en kartläggning av det ekonomiska 
biståndet. Syftet är att myndigheten ska få en djupare kunskap om vilka 
personer som uppbär försörjningsstöd och när och hur de blir 
självförsörjande samt vilka grupper som blir långvarigt 
bidragsberoende.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen uppdrar till 
kommunledningskontoret att redovisa vilka åtgärder som vidtas för att 
minska kostnaderna för försörjningsstöd efter etablering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialsekreterare Jasminka Masic och enhetschef Jessica Jonassons 
tjänsteskrivelse den 21 februari 2018 med bilagor 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 mars 2018, § 34 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef Jessica Jonasson  
Socialsekreterare Jasminka Masic 
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Ks § 161 Dnr KS 2018/057 
 

Risk/kontrollområde Granskningsplan 2018, uppföljning av 
placerade barn och kostnader för vården 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kontrollmetod är redovisning av alla pågående placeringar, alla 
avslutade placeringar samt kostnader totalt per månad för alla 
placeringar. Samtliga värden är exklusive ensamkommande 
flyktingbarn. Uppgifterna redovisas till socialchef varje månad, till vård- 
och omsorgsutskottet fyra gånger per år och till kommunstyrelsen två 
gånger per år. 
Årsbudgeten 2018 för placerade barn är 10 630 000 kronor 
 
Placeringar per den 31 januari 2018: 
-Totalt 49 pågående placeringar 
-39 i familjehem 
-3 på institution 
-4 jourplaceringar 
- 3 särskilt förordnad vårdnadshavare 
Fyra påbörjade placeringar under januari månad 2018 
Fem avslutade placeringar under januari månad 2018 
 
Kostnad för januari månad 2018: 
Familjehem 942 875 kronor (varav 89 570 kronor fördelat på två 
fakturor till en extern uppdragstagare), institution: 183 618 kronor 
Totalt: 1 126 493 kronor . 
 
Beslutsunderlag 
 
Granskningsplan placeringar mars 2018 
Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse 9 februari 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 mars 2018, § 37 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef Ananthi Flodin  
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Ks § 162 Dnr KS 2015/0011 
 

Information från Kommunalförbundet Skaraborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från Kommunalförbundet 
Skaraborgs sammanträde den 5-6 mars 2018. 
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Ks § 163 Dnr KS 2015/0012 
 

Information från kommunchefen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunchefen informerar bland annat om att: 
 

 det finns planerar på att bygga studentboende då Sötåsen expanderar 
och efterfrågar boenden till studenterna. 
Kommunchefen meddelar att han återkommer med mer information 
om detta. 

 
 gång- och cykelbron över kanalen är budgeterad till 7 miljoner kronor, 

inklusive flytt av färjan Lina. 
 

 partnering har träffats mellan Töreboda Bostäder AB och NCC 
gällande byggnation i Kanalparken. 

 
 den 16 april tillträder kommunen Stationshuset. 

 
 det blir inget övertagande av Töreshov då Töreboda Hockey har dragit 

sig ur. 
 

 handlingsplanen för Gjutaren fortskrider med bland annat 
provtagningar och användningsområde. Kommunchefen återkommer 
med underlag i ärendet. 
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Ks § 164 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 12 mars 2018 inklusive 
individärenden samma dag, 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 8 mars 2018 och 
utvecklingsutskottets sammanträde den 14 mars 2018 
 
Övriga  delegationslista nummer 
 
individ- och familjeomsorgen 3/18 
äldreomsorgen   3/18 
LSS    2-3/18 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
vård- och omsorgsutskottets ordförande 14-19/18 
socialsekreterare Frida Ekeroth 4/18 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 22-40/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Delegater som anmält beslut  
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Ks § 165 
 

Meddelanden 
 
Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
    Dnr KS 2016/237 
Gullspångs kommuns kommunstyrelse protokoll den 7 mars 2018, § 66,om 
utveckling av samverkan inom MTG, MTG-samordnare/digitaliseringsledare 
 
    Dnr KS 2018/126 
Nämnden för ekonomiadministrations protokoll den 12 februari 2018, § 47, 
om interkontrollplan för nämnden för ekonomiadministration 2018 
 
 


