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Plats och tid Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 3 januari 2018, 
kl. 13.00–17.30 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande 
Anne-Marie Lundin (M) 
Mikael Faleke (M) 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) 
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande 
Gunilla Fransson (L) 
Lars-Åke Bergman (S) 
Anne-Charlotte Karlsson (S) §§ 1-3 och §§ 5-47 
Bo Andersson (S) 
Berit Bergman (S) 
Kenneth Carlsson (S), andre vice ordförande 
Mattias Faleke (V) §§ 1-40 
Peter Sporrong (SD) 
Linn Brandström § 4 och §§ 41-47 

 
Övriga närvarande Kristina Roslund Berg, förvaltningssekreterare 

se fortsättningssida 
 

Justerare Karl-Johan Gustafson (C) 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 1-47 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………... 
  Kristina Roslund Berg 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg 
 
 Justerare ……………………………………………………………………………………… 
 Karl-Johan Gustafson  
 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-01-03 
 
Datum då   Datum då 
anslaget sätts upp   anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  

protokollet Kommunledningskontoret 
 
Underskrift ………………………………………………… 
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 Evelina Hermansson 

 
 
 
 

fortsättning 1:a sidan 
 
fortsättning övriga närvarande: 
  
Per-Ola Hedberg, kommunchef 
Mirnes Voloder, integrationschef, §§ 3-4 
Christofer Olsson, IT-chef, § 16 
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Ks § 1 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Karl-Johan 
Gustafson (C). 
_____    
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Ks § 2  
 

Dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
_____    
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Ks § 3  Dnr KS 2016/0006 
 

Redogörelse för ”Nya projektet” (Studier och sysselsättning för 
nyanlända i Töreboda kommun 2015 och 2016) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 följande; 
1. Kommunstyrelsen godkänner projektet ”Studier och sysselsättning för 

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

ner kronor år 2017, totalt 11,6 miljoner kronor. Finansieringen sker 
genom omfördelning från tillfälligt stöd med anledning av flykting-
situationen. 

3. Kommunstyrelsen omfördelar projektmedel till ansvar 15022 (social-
chefen) och verksamhet 60010 (flyktingverksamhet). 

4. Kommunstyrelsen delegerar till socialchefen att omfördela projektme-
del till berörd verksamhet. Omfördelningen grundas på kostnad per 
deltagare i studier eller praktik. 

 
Integrationschef Mirnes Voloder har lämnat två rapporter. Den första är 
en kartläggning av sysselsättning för nyanlända personer som avslutade 
sin etableringsperiod under 2015. Den andra rapporten är en redogörelse 
av NYA-projektet (studier och sysselsättning för nyanlända i Töreboda 
kommun) 2016. 
 
Integrationschef Mirnes Voloder lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 februari 2016, § 41 
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forts. Ks § 3 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 november 2017 med bilagorna, 
Sammanställning kring personer som avslutat sin etableringsersättning 
under 2015 och Redogörelse 2016 för NYA-projektet (studier och syssel-
sättning för nyanlända i Töreboda kommun) 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 209 
 
Protokollet skickas till 
 
Integrationschef M. Voloder 
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Ks § 4  Dnr KS 2017/0393 
 

Avtal med Kanalslussen angående rehabilitering, utredning och 
arbetsträning 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal med 

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

Mottagningsenheten, Individ- och familjeomsorgen och LSS-
verksamheten inom respektive enhets budgetram. 

 
3. Om ersättning för vakanta platser måste betalas så delas den kostna-

den av de tre deltagande kommunala enheterna. 
 
4. Avstämning och uppföljning av avtalet ska rapporteras till kommun-

styrelsen i juni och oktober 2018. 
 
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 

kommunchefen att underteckna avtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Flera kommunala verksamheter har i uppdrag att tillsammans med andra 
bland annat bidra till att kommuninvånare som står långt från arbets-
marknaden erbjuds någon form av sysselsättning så att individerna ökar 
möjligheten att bli självförsörjande. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30, § 378: 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal med 

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

Mottagningsenheten, Individ- och familjeomsorgen och LSS-
verksamheten inom respektive enhets budgetram. 

3. Om ersättning för vakanta platser måste betalas så delas den kostna-
den av de tre deltagande kommunala enheterna. 
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forts. Ks § 4 
 
4. Avstämning och uppföljning av avtalet ska rapporteras till kommun-

styrelsen senast i maj 2017. 
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 

kommunchefen att underteckna avtalet. 
 
Nuvarande avtal med Kooperativet Kanalslussen ekonomisk förening 
(Kanalslussen) gäller till och med 2018-12-31 om inte parterna är överens 
om att ersätta avtalet med ett nytt. 
 
De kommunala verksamheterna och Kanalslussen är överens om att avta-
let behöver utvecklas när det gäller uppdelning i deltagarnas behov av 
stödinsatser och därmed ett behov av en differentierad ersättning. Det nya 
avtalsförslaget innehåller en uppdelning i tre kategorier och tre ersätt-
ningsnivåer. Ersättningsnivåerna är 200, 250 respektive 300 kronor per 
dag. I nuvarande avtal är ersättningen cirka 210 kronor per dag, vilket inte 
täcker handledarkostnader för stödkategori 2 och 3. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 378 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 27 november 2017 med bilaga, För-
slag till avtal med Kooperativet Kanalslussen 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 208 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Anne-Charlotte Karlsson (S) i handläggningen 
av detta ärende 
 
Protokollet skickas till 
 
Kooperativet Kanalslussen 
Integrationschef M. Voloder 
Kommunchefen 
Socialchefen 
Förvaltningssekreterare K. Roslund Berg 
Ekonomikontoret 
Sekreteraren 
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Ks § 5  Dnr KS 2015/0027 
 

Reviderad detaljplan för del av kvarteret Violen Töreboda 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad detaljplan 

för del av kvarteret Violen i Töreboda, antagandehandling november 
2017. 

 
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut i ärendet den 25 april 

2016, § 35. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2015 att uppdra åt kommunled-
ningskontoret att upprätta plankostnadsavtal med fastighetsägaren och 
förslag till ändring av befintlig detaljplan för Töreboda Violen 1, 2, 3, 19, 
20 och 21 med en utökad byggrätt och med ett utökat våningsantal för bo-
städer. 
 
Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till detaljplan för del 
av kvarteret Violen, Töreboda, Antagandehandling upprättad i maj 2015 
och reviderad i februari 2016. Detaljplanen möjliggör påbyggnad av sex 
befintliga flerbostadshus i tre våningar med ytterligare en våning. Härmed 
kan fler lägenheter tillskapas och tillgängligheten ökas genom att alla lä-
genheterna kommer att nås med hiss. 
 
Plan- och exploateringschefen anger i tjänsteskrivelse den 2 mars 2016 att 
samråd och granskning har skett och att detaljplanen nu föreligger för an-
tagande. Ett vägval kommunen har att ta ställning till är varsamhetsbe-
stämmelse för att bevara byggnaders karaktär, det så kallade miljonpro-
grammet. Detta representerar en epok i byggnadskulturen och som i vissa 
fall kan förtjäna att bevaras. Detta har uttryckts i yttranden från 
Länsstyrelsen och Miljö- och byggförvaltningen. Handlingen överlämnas 
därför även med en version 2, där varsamhetskravet mildrats på grund av 
nuvarande fastighetsägares synpunkt, att den inte ska finnas med alls. 
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forts. Ks § 5 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att anta upprättat förslag 
till detaljplan, version 2, för del av kvarteret Violen, Töreboda, upprättad i 
maj 2015 och reviderad i februari 2016. 
 
Arkitekt Lars Inge Knutsson och plan- och exploateringschef Dan Harryzon 
skriver i Tillägg till beskrivning den 3 november 2016 bland annat att 
kommunfullmäktiges beslut överklagades av ägaren till berörda fastig-
heter inom planområdet. I överklagandet begärdes att föreslagen varsam-
hetsbestämmelse skulle tas bort, eftersom den ansågs överflödig och be-
dömdes medföra högre kostnader för planens genomförande. 
 
Överklagandet har avslagits och detaljplanen har vunnit laga kraft. Då 
kommunen är beroende av att fastighetsägare utvecklar befintliga fastig-
heter är bedömningen i detta fall att varsamhetsbestämmelsen kan tas 
bort. Förändringen i förslaget till ändrad detaljplan är att varsamhetsbe-
stämmelsen tas bort. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 september 2017 att uppdra till 
kommunledningskontoret att upprätta förslag till reviderad detaljplan för 
del av kvarteret Violen i Töreboda. Kostnaden tas inom ramen för budge-
terad planverksamhet. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 12 oktober 2017 att uppdra till kom-
munledningskontoret att genomföra samråd med berörda myndigheter 
enligt upprättat förslag till detaljplan för del av kvarteret Violen Töreboda. 
 
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta ändring av detaljplan för del av kvarteret Violen i Töreboda tätort. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 mars 2015, § 107 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 juni 2015 med 
Samrådshandling maj 2015, Planbeskrivning, Plankarta och 
Illustrationskarta 
Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2015, § 119 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 25 november 2015 
med bilagorna Planbeskrivning Granskningshandling november 2015, 
Plankarta Granskningshandling november 2015 och Samrådsredogörelse 
november 2015 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 203 
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Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016 med bila-
gorna; Detaljplan för del av kvarteret Violen, Antagandehandling februari 
2016, Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta och 
granskningsutlåtande samt Version 2, Planbeskrivning, plankarta och 
granskningsutlåtande 
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 41 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 96 
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 35 
Arkitekt Lars Inge Knutssons och plan- och exploateringschef Dan 
Harryzons skrivelse, Tillägg till beskrivning, den 3 november 2016 med 
antagandehandling, plankarta och illustrationskarta 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 202 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 4 september 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 142 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017 
med bilagorna Samrådshandling och Plankarta 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 163 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 22 november 2017 
med bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse 
Antagandehandling november 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 212 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker utvecklingsutskottets förlag. 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 6  Dnr KS 2016/0300 
 

Detaljplan för del av kvarteret Töreboda Cedern med mera 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för del av kvar-
teret Cedern med mera, antagandehandling november 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Törebodabostäder AB anhåller i skrivelse den 1 december 2016 om änd-
ring av gällande detaljplan för fastigheten Töreboda Cedern 5. 
Törebodabostäder AB har erhållit rivningslov på fastigheten och planerar 
att bygga nya bostäder. För att skapa förutsättning för boende med en rim-
lig hyresnivå behöver bolaget bygga i minst fyra våningar. Gällande detalj-
plan ger möjlighet att bygga i två våningar. 
 
Då parkeringsbehovet ökar i samband med fler bostäder på fastigheten 
önskar Törebodabostäder AB samtidigt att befintlig gata, Sprängkullsgatan 
omvandlas från gatumark till kvartersmark och överförs till bolagets fas-
tighet. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att uppdra åt kom-
munledningskontoret att genomföra samråd på upprättat förslag till de-
taljplan, daterat juli 2017, för fastigheten Töreboda Cedern 5. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 12 oktober 2017 att uppdra åt kom-
munledningskontoret att genomföra granskning av upprättat förslag till 
detaljplan, upprättat i juli och reviderat i oktober 2017, för del av kvarte-
ret Töreboda Cedern med mera. 
 
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta ny detaljplan för del av kvarteret Cedern med mera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 december 2016 
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Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 6 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilagorna Planbe-
skrivning och Plankarta, Samrådshandling juli 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 117 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017 med 
bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse, oktober 
2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 165 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 22 november 2017 med bilagorna, 
Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande, Antagandehandling 
november 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 213 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 7  Dnr KS 2017/0179 
 

Detaljplan för Töreboda Verkmästaren 10 och Konstruktören 3 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för delar av 
kvarteren Töreboda Verkmästaren 10 och Konstruktören 3. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Plan- och exploateringschefen skriver att i dialog med ägaren till fastig-
heten Töreboda Konstruktören 3 med flera, Daloc AB har behov framkom-
mit av att ändra fastighetsgränsen något inför en framtida utbyggnad. För 
att göra detta möjligt krävs en ny detaljplan. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 januari 2017 att uppdra till kom-
munledningskontoret att teckna plankostnadsavtal med ägaren till fastig-
heten Töreboda Konstruktören 3 och att upprätta förslag till ny detaljplan. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 att uppdra till kommun-
ledningskontoret att genomföra samråd för Töreboda Verkmästaren 10 
och Konstruktören 3 med flera enligt upprättad samrådshandling: maj, un-
der perioden 15 maj – 5 juni 2017. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att uppdra åt kom-
munledningskontoret att genomföra granskning av upprättat förslag till 
detaljplan, daterat juni 2017, för Töreboda Verkmästaren 10 och 
Konstruktören 3 med flera. 
 
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta detaljplan för delar av kvarteren Töreboda Verkmästaren 10 och 
Konstruktören 3. 
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Beslutsunderlag 
 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelser den 30 december 2016 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 januari 2017, § 7 och 8 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 27 april 2017 med 
Plankarta och Planbeskrivning, Samrådshandling 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 79 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bila-
gorna, Plankarta och planbeskrivning, Granskningshandling juni 2017 och 
Samrådsredogörelse juni 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 116 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017 
med bilagorna Planbeskrivning och Plankarta upprättade i maj 2017, revi-
derade i juni och september 2017 samt Granskningsutlåtande september 
2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 162 
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 325 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 6 december 2017 med 
bilagorna, Plankarta, Planbeskrivning, Granskningsutlåtande, 
Antagandehandling november 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 214 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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 Ks § 8  Dnr KS 2016/0288 

 

Detaljplan för Töreboda Gjutaren 4 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda 
Gjutaren 4 under förutsättning att undersökning av miljöpåverkan på 
grund av tidigare verksamhet visar godkända resultat 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Detaljplan Töreboda Gjutaren 4 har varit föremål för samråd och 
granskning under hösten 2017. Kvarstående är undersökningar på grund 
av tidigare verksamheter. Handlingarna har därför benämnts 
”Förhandsexemplar”. Förutsättningar för antagande i kommunfullmäktige 
är att dessa undersökningar har genomförts med godkända resultat. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Bengt Sjöberg (M) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag med en 
tilläggsyrkan om att lägga till: ”under förutsättning att undersökning av 
miljöpåverkan på grund av tidigare verksamhet visar godkända resultat” i 
beslutet som då ändras till: 
”Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda 
Gjutaren 4 under förutsättning att undersökning av miljöpåverkan på 
grund av tidigare verksamhet visar godkända resultat” 
 
Beslutsunderlag 
 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 23 november 2016 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 228 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 april 2017 med 
Plankarta och Planbeskrivning (Samrådshandling) 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 78 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 3 november 2017 
med bilagorna Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse, no-
vember 2017 
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forts. § Ks § 8 
 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 3 november 2017 
med bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse no-
vember 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 185 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 217 
Plan och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 20 december 2017 
med bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande, 
Antagandehandling december 2017 ”Förhandsexemplar” 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och 
Bengt Sjöbergs (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar 
Bengt Sjöbergs (M) yrkande. 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 9  Dnr KS 2017/0147 
 

Anhållan om option och reservationsavtal på mark i Töreboda 
kommun, Kanalparken 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen upphäver beslutet: Ks § 299/17, om uppdrag till 

kommunledningskontoret att teckna reservationsavtal med Linnea 
Kanalparken Utveckling AB 

 
2. Kommunstyrelsen avslår Linnea Projektförvaltning AB:s och Linnea 

Kanalparken Utveckling AB:s framställningar om option och 
reservationsavtal på mark i Kanalparken. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2017-10-04, § 299/17 följande: 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att teckna 

reservationsavtal med Linnea Kanalparken Utveckling AB för det 
markområde som bolaget tidigare fått option på, avseende byggnation 
i Kanalparken som gäller till och med den 8 april 2018. 

2. Kommunstyrelsen avvaktar med att lämna svar på frågan om options-
avtal för ett nytt markområde i Kanalparken 18. 

 
Bostäder för äldre 
Kommunen har ett lagstadgat ansvar att i bostadsförsörjningen planera 
och se till att det finns bra bostäder för äldre. Socialtjänstlagen 5 kapitlet 5 
§: ”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och 
ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service.” 
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 forts. Ks § 9 
 
Töreboda kommun har tillsammans med Törebodabostäder planerat och 
projekterat trygghetsbostäder för äldre i ett av husen på Kanalparken. Bot-
tenvåningen innehåller cirka 9 små lägenheter som äldreomsorgen ska 
förfoga över. Dessa lägenheter kan vid behov omvandlas till särskilt bo-
ende. Minst fyra våningar däröver ska vara trygghetsbostäder med en ål-
dersgräns på 70 år. Planlösningar, utrymmen och lägenhetslösning har ut-
formats i samråd efter kommunens önskemål. 
 
Eftersom efterfrågan och behovet av bostäder för äldre är stort i Töreboda 
så får inte detta byggnadsprojekt äventyras. Några andra närliggande al-
ternativ finns inte. 
 
Byggnation med likartade bostäder, exempelvis lägenheter i flerbostads-
hus i flera våningar, bör ske successivt. Det blir svårt att hyra ut eller för-
sälja för många bostäder samtidigt i Töreboda, även om bostadsbehovet är 
stort. 
 
Törebodabostäders byggnation har försenats då inget anbud har kunnat 
antas tidigare. Törebodabostäder är dock nu nära en upphandling och då 
skapas förutsättningar att byggnation kan påbörjas. Stor sannolikhet är att 
underlag till ett reservationsavtal med byggstart under sommaren 2018 är 
möjlig. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 77 
Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 177 
Optionsavtal daterat den 7 juni 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 119 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 140 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2017, § 299 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 167 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 218 
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forts § 9  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Bengt Sjöberg (M) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag med en 
tilläggsyrkan om att lägga till en punkt i beslutet: 
”Kommunstyrelsen upphäver beslutet: Ks § 299/17, om uppdrag till 
kommunledningskontoret att teckna reservationsavtal med Linnea 
Kanalparken Utveckling AB” Beslutet lyder då: 
”1. Kommunstyrelsen upphäver beslutet: Ks § 299/17, om uppdrag till 
kommunledningskontoret att teckna reservationsavtal med Linnea 
Kanalparken Utveckling AB 
 
2. Kommunstyrelsen avslår Linnea Projektförvaltning AB:s och Linnea 
Kanalparken Utveckling AB:s framställningar om option och reservations-
avtal på mark i Kanalparken”. 
 
Kenneth Carlsson (S) och Lars-Åke Bergman (S): 
Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag, med att Bengt Sjöbergs (M) 
tilläggsyrkande tas med i beslutet. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och Bengt 
Sjöbergs (M) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Bengt 
Sjöbergs (M) yrkande. 
 
Protokollet skickas till 
 
Linnea Kanalparken Utveckling AB 
Linnea Projektförvaltning AB 
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Ks § 10  Dnr KS 2017/0332 
 

Remiss, Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal sam-
verkan (2017:9) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen översänder Miljö- och byggnadsnämndens förslag till 
yttrande som eget yttrande till Näringsdepartementet, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har remitterat Statskontorets 
rapport – Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan 
(2017:9) till bland annat Töreboda kommun. Kommunen inbjuds att 
lämna synpunkter senast den 8 januari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till yttrande den 27 november 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 219 
   Bilaga Ks § 10/17 
Protokollet skickas till 
 
Näringsdepartementet 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Ks § 11  Dnr KS 2017/0353 
 

Remiss, Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssam-
verkan (SOU 2017:77) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen översänder kommunchefens förslag till yttrande som 
eget yttrande till Finansdepartementet, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Regeringskansliet (Finansdepartementet) har remitterat Betänkandet En 
generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) till bland an-
nat Töreboda kommun. Kommunen inbjuds att lämna synpunkter senast 
den 8 januari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 220 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 14 december 2017 
 Bilaga Ks § 11/17 
Protokollet skickas till 
 
Finansdepartementet 
Kommunchefen 
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Ks § 12  Dnr KS 2017/0369 
 

Remiss, Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning av 
de tre Samordningsförbunden i Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Töreboda kommun lämnar följande svar på Samordningsförbundens frå-
gor; 
 
1. c) Gå samman i ett Samordningsförbund. 
 
2. Skövde 
 
3. En ordförande, sju övriga ledamöter och sju ersättare. Ordföranden ut-
ses för hela mandatperioden. Övriga ledamöter och ersättarna byter upp-
drag efter halva mandatperioden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utredare Magnus Hultin har lagt fram sin slutrapport av utredningen om 
för och nackdelar med en sammanslagning av Samordningsförbunden i 
Skaraborg. Rapporten delgavs Samordningsförbundens ordföranden den 9 
oktober. Rapporten har nu skickats ut på remiss till alla parter som senast 
den 15 februari 2018 (efter förlängning) ska inkomma med svar. 
 
Samordningsförbunden i Skaraborg önskar få svar på följande frågor: 
1. Vilket av följande tre alternativ förordar ni att Samordningsförbundens 
arbete fortsatt ska vara organiserade utifrån? 
a) Fortsatt vara organiserade så som det är idag, tre separata 
Samordningsförbund. 
b) Gå samman i två Samordningsförbund och i så fall vilka? 
c) Gå samman i ett Samordningsförbund 
2. Vilken säteskommun förordar ni om en sammanslagning blir av? 
3. Hur ska styrelsens sammansättning vara om en sammanslagning blir 
av? 
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forts. Ks § 12 
 
Det anges att remissvaren ska skickas till Samordningsförbundet Västra 
Skaraborg Malmgatan 36, 532 32 Skara alternativt via e-post till 
svsfinsam@svsfinsam.se. 

 
Beslutsunderlag 
 
Missiv till Remissutskick på rapporten ”Analys kring för- och nackdelar 
med sammanslagning av de tre Samordningsförbunden i Skaraborg” den 
21 november 2017 
FLK-Ledningskonsult, Magnus Hultin, Skaraborgs Samordningsförbund? 
Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning av de tre 
Samordningsförbunden i Skaraborg, september 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 221 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Lars-Åke Bergman (S) tillstyrker utvecklingsutskottets förslag 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S) yrkar att Töreboda kommun lämnar följande 
svar på Samordningsförbundens frågor; 
1. a) Fortsatt vara organiserade så som det är idag, tre separata 
Samordningsförbund  

 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och Anne-
Charlotte Karlssons (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar 
utvecklingsutskottets förslag.  
 
Reservation 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollet skickas till 
 
Samordningsförbundet Västra Skaraborg 
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Ks § 13  Dnr KS 2017/0392 
 

Samverkan mellan kommun och polis om medborgarlöfte 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till medborgarlöfte i Töreboda 
kommun 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
För att stärka samverkan mellan polisen och kommunen i det brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbetet har polisen och Töreboda kom-
mun sedan tidigare upprättat en samverkansöverenskommelse. En viktig 
del av denna samverkansöverenskommelse är medborgarlöftet. 
Medborgarlöftet bygger på att polisen och kommunen särskilt fokuserar 
på ett gemensamt problemområde. Syftet med medborgarlöftet är att poli-
sen och kommunen ska samarbeta för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i Töreboda kommun. 
 
Töreboda kommun och polismyndigheten har under 2016 - 2017 haft ett 
särskilt fokus på påverkade förare i trafiken. Höga hastigheter, påverkade 
och körkortslösa förare i undermåliga fordon är bidragande orsaker till 
allvarligt skadade och döda i trafiken. Med ett fokus på påverkade förare i 
trafiken kan även annan omfattande brottslighet såsom inbrottsstöld och 
skadegörelse uppdagas, detta med härledning till att dessa brott sker i 
samband med att man färdas med bil och moped till och från brottsplat-
sen. 
 
Medborgarlöftet har uppfattats som framgångsrikt och lyckat, trots detta 
kvarstår en del av problembilden. För att få en långsiktighet i arbetet före-
slås samma fokusområde även för 2018. Förslag till medborgarlöfte i 
Töreboda kommun 2018: Påverkade förare i trafiken. 
 
Beslutsunderlag 
 
Säkerhetssamordnare Rebecca Bergelins tjänsteskrivelse den 21 novem-
ber 2017 med bilaga, Medborgarlöfte i Töreboda 2018 
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forts. Ks § 13 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 222 
 
Protokollet skickas till 
 
Polismyndigheten 
Säkerhetssamordnare R. Bergelin 
Socialchefen 
Förvaltningssekreterare K. Roslund Berg 
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Ks § 14  Dnr KS 2017/0411 
 

Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2018-2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner för sin del upprättat förslag till samarbets-
avtal mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner om energi- 
och klimatrådgivning 2018-2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har tidigare kommit 
överens om att bedriva gemensam energi- och klimatrådgivning. Avtalspe-
rioderna följer Energimyndighetens finansiering av verksamheten. Nuva-
rande avtal löper ut 2017-12-31 och behöver förnyas. 
 
Från 2017 ändrades finansieringen från att kommunerna tidigare har fått 
280 000 kronor/kommun och år till följande belopp: 
• Mariestads kommun 266 000 kronor 
• Töreboda kommun 95 000 kronor 
• Gullspångs kommun 60 000 kronor 
 
De nya stöden grundas på storleken av energirådgivningens målgrupper. 
Samarbetsavtalet har skrivits om och anpassats efter de nya stödnivåerna 
inför 2017. Samarbetsavtalet för 2018-2012 är identiskt med tidigare av-
tal förutom uppdateringar av datum och namn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tols tjänsteskrivelse den 21 no-
vember 2017 med bilaga Samarbetsavtal 2018-2020 om energi- och kli-
matrådgivning mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 223 
 
Protokollet skickas till 
 
Energi- och klimatrådgivare P. van der Tol 
Kommunchefen 
Mariestads kommun 
Gullspångs kommun 
Förvaltningssekreterare K. Roslund Berg  
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Ks § 15 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 35 minuter (klockan 14.30–15.05). 
_____    
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Ks § 16  Dnr KS 2017/0228 
 

Förfrågan om inköp av en E-tjänsteplattform 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner att MTG-kommunerna tillsammans köper 

in en E-tjänsteplattform. 
 
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att IT-nämnden ger IT-avdelningen 

i uppdrag att: 
• direktupphandla och driftsätta en ny e-tjänsteplattform för MTG-

kommunerna 
• sätta upp en mindre organisation (motsvarande kostnad för en års-

arbetare) för att utveckla och förvalta MTG-kommunernas e-tjänster 
• etablera en styrgrupp bestående av kommuncheferna för priorite-

ringar och beslut om e-tjänster för kommunerna 
• hantera den beräknade årskostnaden 720 000 kr för grundläggande 

e-tjänsteplattform och motsvarande en årsarbetare som en kommun-
gemensam kostnad i den nya fördelningsmodellen för IT-kostnader. 

 
Mikael Faleke (M) deltar inte i beslutet  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
IT-nämnden beslutade den 29 maj 2017 följande; 
a) IT-nämnden föreslår att MTG-kommunerna tillsammans köper in en 

E-tjänsteplattform och skickar en förfrågan om detta till kommunsty-
relserna i MTG-kommunerna för ställningstagande. 

b) IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att ta fram ett förslag på hur IT-av-
delningen kan införskaffa och sätta upp en organisation för E-tjänste-
plattform och utveckling av e-tjänster. Förslaget ska innehålla en kost-
nadsuppskattning och förslag till kostnadsfördelning utifrån en kom-
mande fördelningsmodell för IT-kostnader. 
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forts. Ks § 16 
 
I bifogad utredning redogörs för IT-chefens uppdrag. I underlaget föreslår 
IT-chefen kommunstyrelserna i MTG-kommunerna att ställa sig bakom att 
IT-nämnden ger IT-avdelningen i uppdrag att; 
• direktupphandla och driftsätta en ny e-tjänsteplattform för MTG-kom-

munerna 
• sätta upp en mindre organisation (motsvarande kostnad för en årsarbe-

tare) för att utveckla och förvalta MTG-kommunernas e-tjänster 
• etablera en styrgrupp bestående av kommuncheferna för prioriteringar 

och beslut om e-tjänster för kommunerna 
• hantera den beräknade årskostnaden 720 000 kronor för grundläg-

gande e-tjänsteplattform och motsvarande en årsarbetare som en 
kommungemensam kostnad i den nya fördelningsmodellen för IT-kost-
nader. 

 
Den ökade digitaliseringen i samhället ställer nya krav på kommunernas 
förmåga att både effektivisera sitt arbetssätt och möta omvärldens för-
väntningar på nya, förenklade och digitala sätt att interagera med kommu-
nen. 
 
Inom MTG kommunerna pågår ett arbete mot en ökad digitalisering och 
verksamhetsutveckling med stöd av IT. Införande av en e-tjänsteplattform 
har identifierats som en mycket viktig framgångsfaktor i detta arbete. En 
e-tjänsteplattform kan i korthet beskrivas som en lösning för att kunna 
hantera interna och externa e-tjänster. 
 
Beslutsunderlag 
 
IT-nämndens protokoll den 29 maj 2017, § 23 
IT-chefens e-postmeddelande den 7 juli 2017 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 27 november 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 224 
 
Protokollet skickas till 
 
IT-nämnden 
IT-chefen 
MTG-kommunernas kommunchefer 
Mariestads kommun 
Gullspångs kommun 
Ekonomikontoret 
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Ks § 17  Dnr KS 2017/0384 
 

Fastställande av priser på tomtmark i Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer följande priser på tomtmark i Töreboda 
kommun; 
 
Flerbostadshus 
300 kronor/m² för mark i fastigheten Kilen 15:19 
150 kronor/m²för mark i fastigheterna Kilen 15:20, 15:21 och 15:22 
 
Industrimark 
50 kronor/m² 
 
Småhustomter 
80 kronor/m² för fastigheterna i kvarteren Hästen och Fölet 
40 kronor/m² för övriga fastigheter i Töreboda tätort 
20 kronor per m²för övriga fastigheter i Töreboda kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2014 följande; 
 Kommunfullmäktige fastställer taxan för försäljning av företagsmark 

(Industrimark i detaljplan) till 30 kronor/m², dock alltid minst 30 000 
kronor oavsett storlek. 

 För företagsmark i Moholm och Älgarås, 10 kronor/m². 
 Fastighetsbildningskostnader betalas av köparen. Markpriset inklu-

derar kostnad för gatubyggnad och gatubelysning. Anslutningsavgif-
ter för vatten- och avlopp, planavgifter, bygglovsavgifter m.m. till-
kommer enligt gällande taxor. Vid försäljning av företagsmark gäller 
följande skyldigheter för köparen; 

 Fastigheten ska bebyggas inom 2 år från kontraktsdatum 
 Fastigheten får ej vidareförsäljas obebyggd. 
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 Om fastigheten inte blir bebyggd inom föreskriven tid ska marken 

återlämnas i ursprungligt skick. Köparen ska då betala kommunens 
lagfartskostnader. Som säkerhet för ovanstående utfästelser ska köp-
aren överlämna fullgod säkerhet om 50 000 kronor som förfaller till 
betalning om köparen bryter mot ovanstående bestämmelser. Denna 
taxa gäller från den 1 april 2014. 

 Kommunfullmäktige fastställer taxan för försäljning av mark för 
småhus till 40 kronor/m² för fastigheterna Hästen 1, 6, 7, 8, 9 och 12 
samt Fölet 2, 8, 10 och 11,  

 för försäljning av övriga fastigheter i Töreboda tätort 25 kronor/m² 
och för försäljning av övriga fastigheter i Töreboda kommun 20 kro-
nor/m². 

 Markpriset inkluderar kostnad för gatubyggnad och gatubelysning. 
Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp, planavgifter, bygglovsav-
gifter m.m. tillkommer enligt gällande taxor. Vid försäljning av tomt-
mark för småhus och flerbostadshus ska följande skyldigheter gälla 
för köparen; 

 Fastigheten tillträds när bygglov erhållits. Denna taxa gäller från den 
1 april 2014. 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vid framtida 
detaljplanering och exploatering för tomtmark för småhus, flerbo-
stadshus och företag lämna förslag till beslut om fördelning av explo-
ateringskostnader utifrån storlek, attraktivitet och läge på respektive 
tomt. 

 
Plan- och exploateringschefen lämnar i skrivelse den 6 november 2017 
förslag till ändrade markpriser i Töreboda kommun och information om 
markpriser i närliggande kommuner. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 att återremittera 
ärendet till kommunledningskontoret för komplettering med markpriser i 
grannkommuner. Ärendet skulle tas upp till behandling igen vid nästa 
sammanträde den 6 december 2017. 
 
Plan- och exploateringschefen kompletterar med markpriser i grannkom-
muner i skrivelse den 5 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 31 mars 2014, § 30 
Plan- och exploateringschefens sammanställning den 6 november 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 184 
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forts. Ks § 17 
 
Plan- och exploateringschefens komplettering den 5 december 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 225 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 18  Dnr KS 2017/0309 
 

Besvarande av uppdrag om energideklarationer av kommunens 
byggnader 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Daniel Nord (C) hade lämnat in en motion om utförande och sammanställ-
ning av energideklarationer av kommunens byggnader. Motionären före-
slog att energideklaration utförs på de (betydande) kommunala byggnader 
där sådan inte redan är gjord och att samtliga energideklarationer sam-
manställs i en redovisning till fullmäktige. I redovisningen ska förslag till 
åtgärder framgå tillsammans med en uppskattning av kostnad, livslängd 
och återbetalningstid för varje enskild åtgärd. Kommunfullmäktige beslu-
tade den 30 november 2015 att bifalla motionen och att uppdra åt tek-
niska nämnden att utföra, sammanställa och redovisa energideklarationer 
av kommunens byggnader enligt motionärens förslag. 
 
MTG Tekniks fastighetsavdelning har genomfört energideklarationer gäl-
lande 27 fastigheter samt sammanställt dess resultat i en separat bilaga, 
Sammanställning av energideklarationer”. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 14 november 2017 att godkänna in-
formationen gällande utförande och sammanställning av energideklara-
tioner avseende Töreboda kommuns byggnader och att lämna den vidare 
till kommunfullmäktige i Töreboda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 128 
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 214 med bilaga 
”Sammanställning av energideklarationer” 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 226 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 19 Dnr KS 2017/0200 
 

Besvarande av medborgarförslag om fler övergångsställen på 
Östra Torggatan 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Medborgarförslaget om fler övergångsställen på Östra Torggatan anses 
besvarat med hänvisning till pågående omgestaltning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om fler övergångsställen på Östra 
Torggatan 1-2 Rådhuset – Torget. Det föreslås att kommunen gör fler 
övergångsställen, och kanske på fler platser än de som nämns i medborg-
arförslaget, för att minimera olyckor. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att remittera med-
borgarförslaget till tekniska nämnden och kommunledningskontoret för 
yttrande senast den 22 november 2017. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 14 november 2017 föreslå kommunfull-
mäktige i Töreboda att avslå medborgarförslaget om införande av fler 
övergångsställen på Östra Torggatan med hänvisning till pågående omge-
staltning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 maj 2017, § 69 
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 134 
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 210 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 227 

 
Protokollet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 20  Dnr KS 2017/0166 
 

Uppföljning av tekniska nämndens investeringsbudget 2017 i 
samband med prognos 4, Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden beslutade den 14 november 2017 att godkänna prog-
nos 4 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun år 
2017. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsyns-
plikt över nämndernas ekonomi. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 4 för tekniska nämndens inves-
teringsbudget i Töreboda kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Controller Cathrin Hurtig Anderssons och teknisk chef Michael Nordins 
tjänsteskrivelse ”Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med 
prognos 4, Töreboda kommun 
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 220 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 229 
 
Protokollet skickas till 
 
Tekniska nämnden 
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Ks § 21  Dnr KS 2017/0394 
 

Verksamhet i fastigheten Gjutaren 4 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Fastigheten Gjutaren 4 ska kunna användas för; 
• publika evenemang som utställningar, mässor, teater, konserter och 

konferenser, 
• Guldgruvans kreativa upplevelsecenter, 
• konferens- och mötescenter för politiken (kommunfullmäktige, kom-

munstyrelsen, utskotten med flera), föreningar och företag, 
• gästboende alternativt kontor. 
 
2. Driftbudget för 2018 fördelas inom ram i enlighet med kommunled-

ningskontorets förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 85, följande: 
1. Töreboda kommun köper fastigheten Töreboda Gjutaren 4 av Daloc 

AB, Töreboda för 4 miljoner kronor och på villkor i övrigt som kom-
munstyrelsen äger bestämma. Köpet finansieras genom ianspråkta-
gande av eget kapital. 

2. Tillkommande kapital-och driftkostnader ska inrymmas i berörda 
verksamheters befintliga driftbudgetramar. 

 
Kommunledningskontoret har under hösten 2017 arbetat med frågan om 
verksamhet i fastigheten Gjutaren. Efter muntlig avstämning i 
Utvecklingsutskottet och kommunstyrelsen har preliminärt hyresavtal 
(muntligt) tecknats med Guldgruvans kreativa upplevelsecenter. 
 
Fastigheten har delats in i följande huvuddelar (inom parentes namn på 
ritningen): 
a. Aulan (utbildning och smedjan) 
b. Stora salen (stora gjuteriet) 
c. Loftet (entrésol) 
d. Konferensrummen (lilla gjuteriet och matsal) 
e. Annexet 
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Fastighetens lokalyta är totalt cirka 1000 kvadratmeter. Förslaget innebär 
att stora fastigheten kan användas för följande verksamheter/aktiviteter: 
• Aulan och Stora salen för Publika evenemang som utställningar, mässor, 

teater, konserter och konferenser. 
• Loftet och del av Stora salen (permanent), samt andra delen av stora 

salen (flexibelt/tillfälligt) hyrs ut till Guldgruvans kreativa upplevel-
secenter. Vid stora evenemang ska större delen av Stora salen kunna 
användas och då kan Guldgruvans installationer flyttas undan. 

• Aulan och Konferensrummen: Konferens- och mötescenter för politiken 
(kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten med flera), före-
ningar och företag. 

 
Huvudförslag för annexet var gästboende som till exempel Bed and 
breakfast. Eventuellt är det av byggnadstekniska skäl och brandskyddsreg-
ler inte kostnadsmässigt möjligt att använda byggnaden som boende. 
Kommunledningskontorets förslag till alternativ användning är kontor för 
kommunal verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 november 2017 med bilaga, 
Ritning Gjutaren 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 230 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunchefen 
Näringslivs- och kommunutvecklaren 
Plan- och exploateringschefen 
Ekonomikontoret 
Barn- och utbildningschefen 
Guldgruvan 
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Ks § 22  Dnr KS 2017/0395 
 

Detaljbudget 2018 för mottagning av flyktingar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Statliga schablonersättningar för nyanlända fördelas enligt kommun-

chefens förslag. 
 
2. Budget 2018 för Mottagningsenhetens verksamhetsområde fastställs 

enligt förslag i kommunchefens tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 november 2017 följande; 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram ett 
förslag till budget för mottagningen av flyktingar 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 om fördelning av schablon-
ersättning för nyanlända - statsbidrag inom flyktingmottagandet enligt 
följande: 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till rutin för ansökan av 

återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet, bilaga 
a. 

 Statliga schablonersättningar för nyanlända fördelas enligt socialche-
fens förslag med den vid sammanträdet nämnda redaktionella änd-
ringen, bilaga b. 

 
Schablonersättningen för nyanlända fördelas till Utbildning och kultur 
med fasta procentsatser för olika åldersgrupper. Övrig del av schabloner-
sättningen fördelas till försörjningsstöd och till mottagningsenheten. Fram 
till och med 2017 har fördelning till försörjningsstöd gjorts efter faktisk 
kostnad och till Mottagningsenheten efter budget. Från och med 2018 be-
räknas antal nyanlända minska och då minskar efter hand även schablon-
ersättningen. Av den anledningen föreslås att även fördelning till försörj-
ningsstöd och Mottagningsenheten fördelas efter schablon. Det innebär att 
anpassning av verksamhet och budget måste ske mycket snabbare än vid 
en traditionell budgetprocess. 
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Prognosen för 2018 utgår från att antalet nyanlända till Töreboda kom-
mun blir 60 personer jämnt fördelat över året. Med den prognosen måste 
Mottagningsenheten och Försörjningsstödet minska sina nettokostnader 
med 12 % år 2018. 
 
Antalet personer som lämnar etableringsersättningen ökar 2018, vilket 
innebär att trycket på försörjningsstödsenheten kommer att öka. Risken 
för att det kan bli ett relativt stort underskott är stor. För att kunna klara 
en omställningstid med högt försörjningsstöd så räknar vi med att 
Töreboda kommuns flyktingfond används. I flyktingfonden finns 8,2 miljo-
ner kronor och i flyktingfonden ensamkommande barn finns cirka 2,8 mil-
joner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 179 
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 320 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 27 november 2017 med bilaga Bud-
get och prognos för 2018 – projekten NYA och Fadderverksamhet 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 231 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunchefen 
Integrationscheferna 
Ekonomikontoret 
Barn- och utbildningschef 
Socialchef 
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Ks § 23  Dnr KS 2017/0395 
 

Detaljbudget 2018 för Politisk verksamhet, samt Ledning och ut-
veckling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till 2018 års detaljbudget 
för ramverksamheterna Politisk verksamhet, samt Ledning och utveckling 
i enlighet med kommunchefens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 och 2017-11-27 om ramar för 
driftbudget 2018. För kommunledningskontorets ramverksamheter är 
budgetramarna för 2018 inklusive löneökningspott följande (tkr): 
Politisk verksamhet    8 046 tkr  
Ledning och utveckling 33 211 tkr  
 
Politisk verksamhet 
Kommunfullmäktiges beslut om förändringar av ramen är följande: 

 
Förslag till besparingar enligt följande: 

 
 
 

Förändrad ram 2018 Tkr

Webbsändning ljud Kf 40 Kf

Valnämnd 300

Törebodafestivalen 300 Från Ledning och utveckling

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 22 Medlemsavg

Bidrag Ekeskogs bygdegård 50 Övrigt

Skaraborgs kommunalförbund 9 Medlemsavg

Skaraborgsdagen 8 Medlemsavg

Besparing -275 Förslag se nedan

Summa 454

Besparing 2018 Tkr

Kommunfullmäktige -50 Lägre kostnad för läsplattor

Kommunstyrelsen -50 Lägre kostnad för PO-pålägg

Vadsbo Lantbruksmuseum -175 Engångsbidrag 2017

Summa -275
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Ovanstående förändringar innebär nedanstående förslag till fördelning av 
budgetramen 2018 (tkr). Beloppen i kolumn ”Grund 2018” innehåller til-
lägg för löneökningskompensation. 

 
 
 
Ledning och utveckling 
Kommunfullmäktiges beslut om förändringar av ramen är följande: 

 
 

Delverksamhet Budget Prognos Grund Förändr Budget

2017 2017 2018 2018 2018

Kommunfullmäktige 1 398 1 348 1 405 -10 1 395

Revision 582 532 583 0 583

Valnämnd 28 28 28 300 328

Kommunstyrelsen (varav:)

Kommunstyrelsen 2 220 1 950 2 260 -50 2 210

Kommunstyrelsens fyra utskott 903 903 903 0 903

Gemensamma nämnder 197 197 197 0 197

Törebodafestivalen 0 170 0 300 300

Personalfest och Per Gessle 800 800 0 0 0

Medlemsavgifter 945 945 945 39 984

E 20 585 585 585 0 585

Vadsbo Lantbruksmuseum 175 175 175 -175 0

Övrigt 511 511 511 50 561

Ramreducering

Summa 8 344 8 144 7 592 454 8 046

Förändrad ram 2018 Tkr

Lönesatsning, gemensamt anslag 500 Personal

Heltid som norm 500 Personal

Gjutaren 800 Kommunledning

Dataskyddsförordning 200 Kommunledning

Digitalisering, gemensamt anslag 1150 Kommunledning

E-tjänsteplattform 300 Kommunledning

Wi-Fi allmän plats 28 Kommunledning

Bredbandssatsning 300 Kommunledning

Fria resor 75 år och äldre 120 Trafikplanering

Folkhälsoavtal 6 Folkhälsa

NYA-projektet nyanlända 5050 Mottagningsenheten

Överförmyndarverksamhet -100

Besparingskrav -575

Summa 8279
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Förslag till besparingar enligt följande: 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut om utökning av bidrag till studieförbunden 
har fördelats till ledning och utveckling. Budgetansvaret för bidragen lig-
ger under Kulturverksamheten, vilket innebär att budgetramen behöver 
omfördelas. 

          
 
Ovanstående förändringar innebär nedanstående förslag till fördelning av 
budgetramen 2018 (tkr). Beloppen i kolumn ”Grund 2018” innehåller til-
lägg för löneökningskompensation. 

 
 
 

Besparing 2018 Tkr

0,5 utvecklare och utvecklingsresurs -400 Utvecklare

Extra busstur Mariestad, anpassning till prognos -70 Trafikplanering

Hyra Nämndemannen -30 Kommunledning

Externa utredningstjänster och konferenser -75 Kommunledning

Summa -575

Omfördelning till annan ram Tkr

Studieförbund flyttas till Kulturverksamhet 130

Summa 130

Delverksamhet Budget Prognos Grund Förändr Budget

2017 2017 2018 2018 2018

Kanslienhet 5 090 5 090 5 137 0 5 137

Personalenhet 3 207 3 157 3 224 1 000 4 224

Kommunledning och kommungemensamt 5 933 5 883 5 866 2 673 8 539

Överskott 2016 300 200 0 0 0

Utvecklingsenhet (löner 1131-1134) 2 947 6 654 3 102 0 3 102

Plan och exploatering 380 380 0 380

Näringsliv 250 250 0 250

Turism 1 118 1 118 0 1 118

Trafikplanering 1 376 1 376 50 1 426

Folkhälsa 136 136 6 142

Utvecklare 574 577 -400 177

Säkerhetssamordnare 73 73 0 73

MTG-samordnare 150 150 0 150

Mottagningsenhet 0 0 0 5 050 5 050

Bemanningsenheten 2 121 2 171 2 174 0 2 174

Överförmyndarverksamhet 1 349 1 749 1 370 -100 1 270

0

Summa 25 004 24 904 24 932 8 279 33 211
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Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 75 
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 november 2017, § 116 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 28 november 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 232 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunchefen 
Controller P. Rebane 
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Ks § 24  Dnr KS 2017/0291 
 

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ett samverkansavtal 
med Skövde kommun som innebär att Töreboda kommun tar över 10 an-
visningar från Skövde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 följande; 
Utvecklingsutskottet anser att Töreboda kommun behöver ha ett avtal 
med Migrationsverket också kommande år. 
 
Länsstyrelsen ska utifrån Förordning (2016:39) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning besluta om fördelning mellan kom-
muner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar 
under ett kalenderår, så kallade kommuntal. Kommuntalen ska beslutas på 
grundval av länstal som beslutas av regeringen. Länstalet för Västra 
Götalands län avseende anvisningsbara platser är 2 486 för år 2018. För-
delningen av anvisningar till kommuner utgår ifrån kommunens arbets-
marknadsförutsättningar, befolkning, tidigare mottagande och antalet 
asylsökande som vistas i kommunen. 
 
Kommuncheferna i Skaraborg samverkar i frågan om mottagande av nyan-
lända. Länsstyrelsen beslutar om anvisningstal för respektive kommun 
(kommuntal). Därefter finns det möjlighet för kommuner att komma över-
ens om en annan fördelning genom att en kommun ökar sitt kommuntal 
samtidigt som en annan minskar. Av den anledningen förordade 
Skaraborgs kommuner att av två alternativ till kommuntal förorda det 
lägsta för Skaraborgs kommuner.  
 
Mottagande av nyanlända till Skaraborg beräknas totalt bli 1 520 personer 
år 2018 och av dessa är 303 (20 %) anvisade. Resterande 1 207 är självbo-
satta. Töreboda har många (cirka 70) nyanlända med uppehållstillstånd 
som fortfarande bor kvar på Migrationsverkets asylboende 
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i Älgarås och Moholm. De har anknytningar till orten och många vill vara 
kvar. Om de inte själva kan skaffa bostad i Töreboda kommun så blir de 
anvisade till en kommun. För att bli anvisade till Töreboda kommun måste 
Töreboda ha ett avtal med Migrationsverket. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 27 oktober 2017 om fördelning av anvis-
ningar av nyanlända till kommuner i Västra Götalands län. Törebodas 
kommuntal 2018 är 0. Kommuntalen får revideras efter överenskommelse 
mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner efter beslut 
från Länsstyrelsen, 7 § förordning (2016:39) om mottagande av vissa ny-
anlända invandrare för bosättning. 
 
Kommunchefernas förslag är att efter Länsstyrelsens beslut föreslå för-
ändringar genom samverkansavtal. Förslaget innebär följande föränd-
ringar i Skaraborg: 
• Töreboda tar över 10 anvisningar från Skövde 
• Gullspång tar över 10 anvisningar från Skövde 
• Skara tar över 5 anvisningar från Lidköping 
• Essunga tar över 10 anvisningar från Lidköping 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 202 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 233 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunchefen 
Integrationschef A-K. Johansson 
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Ks § 25  Dnr KS 2017/0427 
 

Anslutningsavgift för fastigheter utan VA-serviser inom verksam-
hetsområdet för Töreboda kommuns allmänna vattentjänster 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. För anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning ska 2017 års 

taxa för anläggningsavgift tillämpas för berörda fastighetsägare enligt 
punkt 2. 
 

2. De fastigheter som avses i punkt 1 är följande: 
 

• Fastigheter som saknar både vatten- och spillvattenservis: Mo18:14, 
18:16:18:18 och 21:1 
Krabbängen 1:75 och 1:189 
Gnet 1:12  
 

• Fastigheter som saknar spillvattenservis: 
Berget 3:2 
Oxeln 4 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
I Töreboda kommun finns det nio fastigheter inom kommunens verksam-
hetsområde för allmänna vattentjänster som i dagsläget inte har möjlighet 
att koppla sig till kommunens spillvattennät då kommunen inte upprättat 
förbindelsepunkter för dessa fastigheter. Fastigheterna har inte heller 
godkända enskilda avloppsanläggningar och behöver åtgärda detta då be-
fintliga anläggningar innebär en negativ påverkan på miljön. 
 
Enligt § 4, punkt 4.3 i Taxa för vatten och avlopp i Töreboda kommun, an-
tagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, ska anläggningsavgift beräknas 
enligt taxa som gäller vid den tidpunkt då avgiftsskyldighet inträder. Detta 
är också förenligt med vad som anges om avgiftsuttag i Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. Om serviser upprättas för fastigheterna under 
2018 ska dessa alltså enligt lagstiftningen och enligt taxan debiteras enligt 
2018 års taxa. 
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Kommunen har haft en skyldighet att upprätta förbindelsepunkter för vat-
ten- och spillvattentjänster till ovan listade fastigheter sedan en lång tid 
tillbaka. Resonemang har förts om att fastighetsägarna inte ska bli lidande 
av en taxehöjning till följd av att kommunen inte försett fastigheterna med 
förbindelsepunkter tidigare. Ett förslag har varit att göra ett avsteg från 
2018 års rådande taxa och debitera fastigheterna enligt 2017 års taxa. 

 
Beslutsunderlag 
 
Handläggare Amanda Haglinds och tekniska chefens tjänsteskrivelse den 
29 november 2017 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 14 december 2017 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Bengt Sjöberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige: 
 
1. För anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning ska 2017 års 

taxa för anläggningsavgift tillämpas för berörda fastighetsägare enligt 
punkt 2. 

 
2. De fastigheter som avses i punkt 1 är följande: 
 

• Fastigheter som saknar både vatten- och spillvattenservis: Mo18:14, 
18:16:18:18 och 21:1 
Krabbängen 1:75 och 1:189 
Gnet 1:12  
 

• Fastigheter som saknar spillvattenservis: 
Berget 3:2 
Oxeln 4 

 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs 
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet. 
 
Protokollet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 26  Dnr KS 2016/0004 
 

Information från Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Säkerhetssamordnare Per Ahlström har översänt minnesanteckningar 
från Krishanteringsrådet Östra Skaraborgs höstmöte den 6 december 
2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Säkerhetssamordnare Per Ahlströms tjänsteskrivelse den 13 december 
2017 med bilaga, Minnesanteckningar höstmöte 201 
 
Protokollet skickas till 
 
Säkerhetssamordnare Per Ahlström 
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Ks § 27 Dnr KS 2016/0299 
 

Anhållan om förlängning av option av mark för bostadsbyggna-
tion – bostäder i Kanalparken 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att teckna för-
längning av optionsavtalet med Törebodabostäder AB för markområdet 
avseende bostadsbyggnation i Kanalparken till och med den 31 maj 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2017 att uppdra åt kommun-
ledningskontoret att teckna optionsavtal med Törebodabostäder AB för 
det större av de två markområdena, vilka bolaget önskar få option på, av-
seende bostadsbyggnation i Kanalparken till och med den 31 oktober 
2017. 
 
Törebodabostäder AB har 2017-12-13 inkommit med anhållan om för-
längning av tidigare beslut om option för bostadsbyggnation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 47 

 
Protokollet skickas till 
 
Törebodabostäder AB 
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Ks § 28  Dnr KS 2017/285 
 

Informations- och kännedomsärenden från Utbildnings- och 
kulturutskottet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utbildnings- och kulturutskottet tog del av följande information vid 
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 7 december 2017 och 
beslutade att och sända den vidare till kommunstyrelsen för kännedom; 
 
 Samverkan Utbildning och kultur sammanträdde den 4 december 

2017, sammanträdesprotokoll finns på kommunkansliet.  
 Barn- och utbildningschef Marita Friborg anmäler fyra delegationsbe-

slut om kränkande behandling. Ett från Centralskolan, ett från 
Kilenskolan och två från Fritidshemmet Galaxen. 

 Tillbud och skadeanmälan, olycksfallsrapportering och uppföljning av 
tillbud har inkommit enligt följande tabeller: 

 
Tillbud och 

skadeanmälan 
(barn/elev) 

Förskola 
Kastanjen 

1 

Förskola 
Bergmansgården 

1 

Förskola Syrenen 
2 

Förskola 
Tallkotten 

1 

Förskola 
Kornknarren 

4 

Älgarås skola 
1 

Björkängsskolan 
5 

 
Olycksfallrapportering 

Förskola, fritidshem 
Förskola 

Kastanjen 
1 

Förskola 
Bergmansgården 

2 

Förskola 
Tallkotten 

2 
 

Uppföljning 
av tillbud 

(personal) 

Förskola 
Kastanjen 

7 

Förskola 
Bergmansgården 

1 

Björkängsskolan  
1 
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forts. Ks § 28 
 
 Studiefrämjandet har inkommit med en skrivelse där man påvisar be-

hovet av en dialog mellan studiefrämjandet och beslutsfattare/tjänste-
män för att stärka och utveckla livescenerna lokalt i kommunen. 

 Skolverket har beviljat Töreboda kommun 196 000 kronor i stadsbi-
drag samt godkänt delredovisningen gällande Läslyftet i förskolan 
2017/2018. 

 Skolverket har beviljat Töreboda kommuns ansökan om insatsbidrag 
för nyanlända elevers lärande för 2017/2018. Beviljat belopp: 171 000 
kronor. 

 Barn och utbildningschef Marita Friborg informerar om att Fredrik 
Lindström, utredningsansvarig barn och utbildningsförvaltningen, re-
presenterar Töreboda kommun vid sammankomster med Skaraborgs 
kulturchefer. 

 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 7 december 2017, § 114 
 
Protokollet skickas till 
 
Barn- och utbildningschefen 
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 Ks § 29 Dnr KS 2017/399 
 

Dialogmöte kring kvalitetsrapport läsåret 2016/2017 för verksam-
hetsområdet Utbildning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kvalitetsrapporterna är en del av un-

derlagen inför kommande beslut om prioriterande mål för utbildnings-
verksamheten 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att prioriterande mål för utbildningsverk-

samheten fastställs i februari, enligt årshjulet för systematiskt kvali-
tetsarbete 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Skollagens 4 kapitel beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet ska 
bedrivas, syftet med det ska vara att de mål som finns för utbildningen 
uppfylls. Varje huvudman ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen. 
 
Genom att utvärdera varje enhets verksamhet får man en sammanställ-
ning/nulägesbild som används för kommande läsårsplanering. Samman-
ställningen/nulägesbilden beskriver bland annat arbetet med normkri-
tiskt förhållningssätt, resursfördelning för särskilt stöd, kompetensut-
veckling och resultat. Av sammanställningen/nulägesbilden framgår bland 
annat: antal elever per skola, pedagogisk personal och antal asylsökande. 
 
För särskolan beskriver sammanställningen/nulägesbilden antalet in-
skrivna elever, verksamhetens innehåll och arbetet mot diskriminering 
och kränkande behandling. 
 
För fritidshemmen redovisas antal inskrivna barn, uppdrag, kompetensut-
veckling och verksamhetens innehåll. 
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Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 23 november 2017 
Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Sammanfattning av skolornas kvalitetsrap-
porter Grundskola. Grundsärskola och fritidshem 
Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Grundskola, Töreboda Centralskola 
Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Grundsärskola, Töreboda Centralskola 
Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Grundskola, grundsärskola, Kilenskolan 
Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Grundskola, Moholm skola 
Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, 
Björkängsskolan 
Kvalitetsrapport läsåret 16/17 Grundskola, Älgarås skola 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 7 december 2017, § 115 
 
Protokollet skickas till 
 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 30 Dnr KS 2017/00297 
 

Statistik inom barnomsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund och sammanfattning av ärendet 
 
Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisade vid Utbildnings- och 
kulturutskottets sammanträde den 7 december 2017 aktuella siffror från 
förskoleavdelningarna och från fritidsavdelningarna samt anmält plats-
behov till barnomsorgen för november månad. 
 
På samverkansmötet 4 december framkommer det att det är en mer an-
strängd situation i förskolan Tallkotten, Moholm, än vad som uppges i sta-
tistiken. 
 
Beslutsunderlag 
 
Statistik över Fritidsbarn 171130 
Statistik över Anmält platsbehov till Töreboda kommuns barnomsorg 
2017-11-23 
Statistik över Aktuella siffror från förskoleavdelningarna 2017-11-30 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 7 december 2017, § 116 
 
Utbildnings- och kulturutskottets beslutade den 7 december 2017 följ-
ande; 
 Utbildnings- och kulturutskottet har tagit del av informationen och 

översänder den till kommunstyrelsen för kännedom 
 Utbildnings- och kulturutskottet ger utbildnings- och kulturverksam-

heten i uppgift att inkomma med uppdaterad statistik för förskolan 
Tallkotten till utskottets sammanträde 11 januari 2018 

 
Protokollet skickas till 
 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 31 Dnr KS 2017/00298 
 

Aktuellt och angeläget från skolverksamheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Varje månad redovisar rektorer, förskolechefer, bibliotekschef och rektor 
för kulturskolan aktuell information från sina verksamheter. 
 
Förskolechef Monica Söder informerar bland annat att hon haft medarbe-
tarsamtal, att taket på Syrenen är färdigt och att en arkitekt kommer att 
rita ett par förslag på hur en utbyggnad av förskolan Kornknarren skulle 
kunna se ut.  
 
Förskolechef Linda Fäger informerar om att förskolan Kastanjen haft ett 
uppskattat föräldramöte, att förskolan Tallkotten haft möten om organi-
sationen för nästa år och att hon varit på rektorsutbildning. 
 
Rektor Leif Carlsson informerar om att Centralskolan har 326 elever 
(2017-11-30) av dem är sex stycken inskrivna i särskolan. Alla pedagoger 
har genomgått en online utbildning i SchoolSofts nya planeringsverktyg 
och det nya caféet har gjort succé bland eleverna. 
 
Sim- och idrottshallen informerar om att de haft extraöppet på höstlovet 
och att det då var välbesökt. Man har pyntat och gjort simhallen julfin. 
 
Rektor Therese Broholm informerar om att kopiatorn flyttat ut från ar-
betsrummet till ett eget rum vilket genererat fem nya arbetsplatser och 
man har ökat tillgängligheten till skolbiblioteket genom att flytta ner det 
till källaren. 
 
Rektor Britt-Marie Johansson informerar om att Moholms skola haft de 
muntliga nationella proven i årskurs 6. Tillsammans med föräldraföre-
ningen har man genomfört reflexkontroll och pratat om vikten av att synas 
i mörkret. 
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Beslutsunderlag 
 
Förskolechef L. Fägers skrivelse: Aktuellt och angeläget förskolorna 
Kastanjen, Bergmansgården och Tallkotten den 31 oktober 2017 
Rektor B-M. Johanssons skrivelse: Aktuellt och angeläget Moholms skola 
och fritidshem den 6 december 2017 
Förskolechef M. Söders skrivelse: Aktuellt och angeläget på förskolorna 
Kornknarren, Näckrosen, Syrenen den 4 december 2017 
Rektor L. Carlssons skrivelse: Aktuellt och angeläget från Töreboda 
Centralskola den 30 november 2017  
Rektor T. Broholms mejl: Aktuellt och angeläget från Älgarås skola den 12 
november 2017 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 7 december 2017, § 117 
 
Utbildnings- och kulturutskottets beslutade den 7 december 2017 att  
Utbildnings- och kulturutskottet har tagit del av informationen och över-
sänder den till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Protokollet skickas till 
 
Barn-och utbildningschefen 
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 Ks § 32 Dnr KS 2017/137 
 

Feriepraktik under sommarlovet 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ersättning till ferie-

praktikanter 2017. 
 
2. Kommunstyrelsen ger verksamheterna: utbildning och kultur, mottag-

ningsenheten och individ- och familjeomsorgen i uppdrag att fördela 
överskottet från feriepraktikanter på 62 035 kronor mellan sig. 
 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till utbildnings- och kulturverksamheten 
att ta fram en ny policy för feriepraktik inför 2018 års feriepraktik. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun erbjuder alla ungdomar mellan 15 och 17 år en ferie-
praktikplats. 132 ansökningar om feriepraktik inkom inför 2017, av dessa 
var det 114 stycken som placerades på olika arbetsplatser. 
 
Det var färre verksamheter som erbjöd feriepraktikplatser än tidigare år 
och detta kan vara anledningen till att 16 sökanden tackat nej till en erbju-
den placering då resultat blev en försämrad chans att placeras på den 
praktikplats som man valt i första hand. En ny policy över feriepraktik bör 
tas fram inför 2018.  
 
Ersättningen till ungdomarna har finansierats med ordinarie budget samt 
tillskott från folkhälsorådet med 100 000 kronor, Utbildning och kultur 
120 000, Mottagningsenheten med 50 000 kronor och individ och familje-
omsorgen med 30 000 kronor. Dessutom har arbetsförmedlingen bidragit 
med 104 000 kronor som en extra satsning riktad till feriepraktikanter. 
 
Den sammanlagda kostnaden för feriepraktikanter 2017 är 598 765 kro-
nor. 
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Beslutsunderlag  
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 27 november 2017 
Administratör C. Norlins skrivelse en 30 november 2017 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 7 december 2017, § 117 
 
Protokollet skickas till 
 
Barn- och utbildningschefen 
Administratör C. Norlin 
Mottagningsenheten 
Socialchefen 
IFO 
Ekonomikontoret 
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Ks § 33 Dnr KS 2017/398 
 

Förändring i delegationsordningen för Utbildnings- och kulturom-
rådet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till följande delegationsbeslut i 
delegationsordningen: 
 
Beslut i ärenden som rör gymnasieskola och vuxenutbildning  
 
U4.20 Beslut om mottagande av elev till utbildning på gymnasial nivå 
inom särskola enligt 19 kap § 29 Skollagen. Delegat: rektor Centralskolan 
Ersättare: barn- och utbildningschef 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beslut om mottagande av elev till utbildning på gymnasialnivå inom 
särskola saknas i den nuvarande delegationsordningen. 
 
Beslutsunderlag  
 
Administrativ assistent K. Roslund Berg och barn- och utbildningschefens 
tjänsteskrivelse den 22 november 2017 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 7 december 2017, § 120 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Marianne Asp-Henrysson (C) tillstyrker utbildnings- och kulturutskottets 
förslag med ett tilläggsyrkande om ersättare för delegaten blir barn- och 
utbildningschef. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på utbildnings- och kulturutskottets 
förslag och Marianne Asp Henrysson (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen antar Utbildnings- och kulturutskottets förslag till 
beslut samt Marianne Asp Henryssons (C) tilläggsyrkande. 
 
Protokollet skickas till 
 
Barn- och utbildningschefen 
Rektorn vid Centralskolan 
Kommunsekreterarna 
Intendent P Kersna 
Förvaltningssekreterare K. Roslund Berg 
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Ks § 34 Dnr KS 2017/0400 
 

Hälsobokslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och lägger den till 

handlingarna. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till utbildnings- och kulturverksamheten 

att läsårsvis redovisa hälsobokslut per enhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Centralskolan har sammanställt en olycksfallsrapportering för läsåret 
2016/2017 där det framgår: ålder, kön och vid vilket tillfälle olycksfallet 
uppstod. I sammanställning framgår det också om specialistvård behövdes 
och om åtgärder behövde vidtas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 23 november 2017 
Centralskolans skolsköterskas och rektors skrivelse den 17 november 
2017 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 7 december 2017, § 121 
 
Protokollet skickas till 
 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 35 Dnr: KS 2017/0381 
 

Information om Lex Sarah-anmälan från äldreomsorgens hem-
tjänst 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Beskrivning av missförhållandet: 
Brukaren som lider av en svår sjukdom beviljas ledsagare, för en sjukresa 
till Göteborg den 28 september 2017. En personal i hemtjänsten fick upp-
draget som ledsagare, och resan påbörjades från brukarens hem klockan 
07.00 på morgonen. Redan vid resans start påtalar chauffören att han kän-
ner osäkerhet inför att hitta till rätt adress i Göteborg. Brukaren som har 
symtom från sin sjukdom orkar inte engagera sig i detta, utan förlitar sig 
på att ledsagaren tillsammans med chauffören under resans gång, ska pla-
nera för hur de ska nå fram till rätt adress. Istället för att vara behjälplig 
med detta för ledsagaren en konversation med chauffören hela vägen till 
Göteborg. Brukaren upplever det som att ledsagaren genom sitt agerande 
distraherar chauffören, och gör det ännu svårare för honom att koncen-
trera sig på körningen. När de når Göteborg tar det dem så lång tid att hitta 
fram till adressen, att brukarens röntgentid hade passerat med 40 minu-
ter. 
 
Konsekvenser missförhållandet har fått eller kunde ha fått för den enskilde: 
 Missförhållandet orsakade onödig fysisk och psykisk belastning på 

grund av oro och stress 
 Brukaren kände sig kränkt på grund av dåligt bemötande 
 Missförhållandet kunde ha lett till att personen missat en viktig under-

sökning, och till följd av det kunnat orsakas onödig fysisk och psykisk 
belastning, i form av en extra sjukresa i samband med ett nytt under-
sökningstillfälle. 
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forts. Ks § 35 
 
Beslutsunderlag 
 
Kvalitetsutvecklare Agneta Bakirs tjänsteskrivelse den 12 juni 2017 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 december 2017, § 163 
 
Protokollet skickas till 
 
Kvalitetsutvecklare A. Bakir 
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 Ks § 36 Dnr KS 2017/0409 
  

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Varje år sammanställer Socialstyrelsen resultat av sin enkätundersökning 
”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”. Enkäten består av två separata de-
lar, ena delen är för personer i särskilt boende, och den andra delen gäller 
äldre som bor i ordinärt boende och har hemtjänst. 
 
Totalt för hela riket svarade 38 491 personer på årets enkät för äldre inom 
särskilt boende, vilket är 53,8 procent av de tillfrågade. 
I Töreboda svarade 44 personer, vilket är 63,8 procent av de tillfrågade. 
 
Totalt för hela riket svarade 91 634 personer på årets enkät för äldre med 
hemtjänst, vilket är 63,4 procent av de tillfrågade. 
Andelen svarande i Töreboda var mellan 60-80 procent av de tillfrågade. 
Deltagande i Törebodas verksamhet/område redovisas i rapporten som 
procentandel i intervall, för att enskild persons svar inte ska riskera att 
röjas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Töreboda kommuns del av Socialstyrelsens sammanställning av enkätun-
dersökningen ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017” 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 december 2017, § 164 
 
Protokollet skickas till 
 
Äldreomsorgscheferna 
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Ks § 37 Dnr: KS 2017/0407 
 

Ansökan om medel från barn- och utbildningsförvaltningen avse-
ende stödåtgärder för asylsökande barn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- 20 000 kronor till mångkulturellt skolbibliotek i Älgarås beviljas 
- 6 000 kronor till litteratur på hemspråk till skolbiblioteket i Moholm 

beviljas 
- 10 000 kronor till undervisning på kulturskolan beviljas 
- Ansökan om 70 000 kronor till utökad verksamhet på fritidsgården av-

slås 
- Ansökan om 200 000 kronor till rastaktiviteter på Moholms skola av-

slås 
Ansökan om 75 000 kronor till bollplank på Björkängsskolan avslås 
 
Ovanstående 36 000 kronor tas ur ”fonden” för förebyggande insatser till 
asylsökande barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
De kommuner som hade asylsökande barn under 18 år boende inom kom-
munen, har i maj varje år fått en särskild ersättning för stödinsatser av fö-
rebyggande karaktär enligt Socialtjänstlagen. Av totalt 50 miljoner kronor 
fördelades 45 miljoner kronor till kommunerna, utifrån hur många asylsö-
kande barn som per den 30 april varje år var registrerade hos 
Migrationsverket och var boende i respektive kommun. Resterande 5 mil-
joner kronor delades lika mellan dessa kommuner. Ersättningen har beta-
lats ut till kommunerna sedan 2012. 
 
Ersättningen betalades ut för sista gången i maj 2017. För året 2017 fick 
Töreboda kommun 192 000 kronor. 
 
Från ovanstående medel har kommunstyrelsen redan under 2017 beviljat 
bidrag till Röda korset med 50 000 kronor och till Moholms 
samhällsförening med 50 000 kronor. 
Detta innebär att det totalt i denna ”fond” finns 91 000 kronor kvar från 
2017 och 192 000 kronor kvar från föregående år, totalt 283 000 kronor. 
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Den 8 november 2017 lämnar barn- och utbildningschefen in en ansökan, 
där det ansöks om bidrag ur ovanstående medel till: 
 
- Mångkulturellt skolbibliotek Älgarås, 20 000 kronor 
- Utökad verksamhet Fritidsgården Loftet, 70 000 kronor 
- Litteratur på hemspråk skolbiblioteket Moholm, 6 000 kronor 
- Undervisning Kulturskolan, 10 000 kronor 
- Integration rastaktiviteter språkstöd på Moholms skola, 200 000 kro-

nor 
- Bollplank Björkängsskolan, 75 000 kronor 
 
Socialchefens skäl för sitt föreslag till beslut 
 
Medlen skall riktas direkt till asylsökande barn i kommunen, av ansökan 
bedömer socialchefen att mångkulturellt skolbibliotek i Älgarås, litteratur 
på hemspråk i Moholms skolbibliotek samt undervisning på kulturskolan 
uppfyller dessa kriterier.  
 
Rastaktiviteter på Moholms skola, utökad verksamhet på loftet och inför-
skaffandet av bollplank till Björkängsskolan bedömer socialchefen inte ska 
täckas av ovanstående medel. 
 
Dessutom måste följande beaktas:  
I ”fonden” för förebyggande åtgärder till asylsökande barn finns det för 
närvarande kvar 283 000 kronor. Då Migrationsverket beslutat, att de 
upphör med utbetalningar för förebyggande åtgärder till asylsökande barn 
efter år 2017, behöver Töreboda kommun spara medel ur ”fonden” så att 
de kan överföras till 2018 och 2019, detta för att fortsatt kunna bidra till 
Röda korset och Moholm samhällsförenings verksamheter, eftersom de 
utför ett viktigt och bra arbete för målgruppen asylsökande barn och ung-
domar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 9 november 2017 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 december 2017, § 167 
 
Protokollet skickas till 
 
Socialchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Ekonomikontoret 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-01-03 68 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 38  Dnr: KS 2017/0396 
 

Utvärdering av missbruksinsatser under perioden 17 september 
2016 till 9 november 2017 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunernas ansvar för missbruksvården stadgas i Socialtjänstlagen.  
Socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 
hjälp och vård, som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 
Nämnden ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården, 
och noga bevaka att planen följs. 
 
Mot bakgrund av att vuxenenheten i Töreboda kommun har ett underskott 
år 2017, beslutades att en utvärdering av de missbruksinsatser som er-
bjuds i kommunen det senaste året skulle göras. Detta för att få en bättre 
bild av vilka insatser som fungerar väl, som möter klientens behov, vilka 
som är i behov av att förbättras samt hur verksamheten ska kunna arbeta 
mer kostnadseffektivt. Det är planerat att nästa år göra en liknande under-
sökning, där det görs en uppföljning av insatserna på nytt, för att sedan 
undersöka eventuell skillnader i resultaten. Att göra uppföljningar är vik-
tigt dels för att få reda på om insatserna är effektiva och leder till positiva 
förändringar för klienten, men även för att uppföljningen kan möjliggöra 
ett ömsesidigt lärande inom och mellan verksamheter, men även en förut-
sättning för strategisk styrning (Vårdanalys, 2016). 
 
Syftet med kartläggningen är att få mer kunskap över vilka resultat insats-
erna ger, samt att utvärdera de insatser som har beviljats för missbruk och 
beroende under perioden 17 september 2016 till 9 november 2017.  
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forts. Ks § 38 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialsekreterarna Ida Wiik och Hanna Edvardssons tjänsteskrivelse den  
15 november 2017 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 december 2017, § 168 

 
Protokollet skickas till 
 
Socialchefen 
Socialsekreterare I. Wiik 
Socialsekreterare H. Edvardsson 
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Ks § 39 Dnr: KS 2017/0416 
 

Information om klagomålsärende hos Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Information om klagomål på två av individ- och familjeomsorgens vuxen-
handläggare. Ärendet gäller bemötande från en av handläggarna, då denne 
svarar på den klagandes frågeställningar i telefon. Den klagandes ärende 
avser handläggning av ekonomiskt bistånd. Den andra handläggaren är 
med och lyssnar på samtalet från den klagande. 
 
Ingen av de två handläggare som klagomålet gäller handlägger det aktuella 
ärendet eller personen som framför klagomålet, men den ena handlägga-
ren besvarar samtalet, eftersom den som är ordinarie handläggare av 
ärendet inte finns på plats vid det aktuella tillfället. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 29 november 2017 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 december 2017, § 169 
 
Protokollet skickas till 
 
Enhetschef J. Jonasson 
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Ks § 40   Dnr KS 2016/0156 
 

Anmälan av beslut i brådskande ärende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordföranden anmäler att han lämnat yttrande i ett brådskande ärende an-
gående kompletteringsremiss avseende tillståndsansökan om att bedriva 
torvtäktverksamhet och markavvattning på Ryholms Stormosse den 11 
december 2017. 
 
Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut ej kan avvak-
tas är delegerade till kommunstyrelsens ordförande. Enligt kommunalla-
gen 6 kapitlet 36 § ska sådana beslut anmälas vid nämndens nästkom-
mande sammanträde. 
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Ks § 41 Dnr KS 2015/0011 
 

Information från Kommunalförbundet Skaraborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordförande informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs samman-
träde den 8 december 2017. 
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Ks § 42 Dnr KS 2015/0010 
 

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordförande informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde 
den 19 december 2017. 
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Ks § 43 Dnr KS 2015/0278 
 

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsför-
ening) 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från RKHF:s (Riksbyggens 
Kooperativa Hyresrättsförening) sammanträde den 2017-12-05. 
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Ks § 44  Dnr KS 2015/0012 
 

Information från kommunchefen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunchefen informerar att: 
 

 Inför budgetprocess 2019 har det planerats in ett extra 
sammanträde den 5 februari 2018 för Ekonomiberedningen. 
Enhetschef Ananthi Flodin och socialchef Sandra Säljö kommer att 
delta på sammanträdet för att öka kunskapen om hur barn och 
unga i Töreboda kommun har det. 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutar att säga upp 
samarbetsavtalet för omförhandling med syfte att göra redaktionella 
förändringar så som bland annat uppdatering av text, datum med 
mera. 

 
 Med anledning av den nya kommunallagen som trädde i kraft 2018-

01-01 finns Töreboda kommuns officiella anslagstavla digitalt på 
Töreboda kommuns hemsida: www.toreboda.se  

 
Förändringar i kommunallagen som kommunstyrelsen behöver 
fatta beslut om är: 
Frågan om anmälan om delegationsbeslut och instruktion för 
kommundirektören/kommunchefen. Dessa ärenden kommer upp 
till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018 

 
 
 

  

http://www.toreboda.se/
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Ks § 45   Dnr KS 2015/0013 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna; 
 
Protokoll 
 
vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 11 december 2017 inklu-
sive individärenden samma dag, 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 7 december 2017 och 
utvecklingsutskottets sammanträde den 6 december 2017 
 
 
 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
Kommunstyrelsens ordförande 26-27/17 
vård- och omsorgsutskottets ordförande 49-55/17 
ekonomichef Anders Bernhall 4/17 
barn- och utbildningschef Marita Friborg 79-93/17 
socialchef Sandra Säljö  13/17 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 122-136/17 
plan- och exploateringschef Dan Harryzon 11/17 
 
Protokollet skickas till 
 
Delegater som anmält beslut 
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Ks § 46 
 

Meddelanden 
 
Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
    Dnr KS 2017/0391 
Kopia av Länsstyrelsens beslut den 11 december 2017 om tillstånd till ka-
meraövervakning för Avfallshantering Östra Skaraborg på Borreboda 22, 
Töreboda, 
    Dnr KS 2017/0429 
Mariestads och Töreboda kommuners skrivelse till Bergsstaten angående 
beslut om undersökningstillstånd för området Havsmon nr 1, Karlsborgs 
kommun den 11 december 2017, 
 
    Dnr KS 2015/0077 
Länsstyrelsens delbeslut den 13 december 2017 om förlängning av LOVA-
projekt gällande kretsloppsanläggning, Töreboda. 
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Ks § 47  Dnr Ks: 2014/154 
 

Fyllnadsval av ersättare i Ekonomiberedningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen utser Gunilla Fransson (L) till ersättare i 
Ekonomiberedningen för resterande del av mandatperioden 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ursula Evje (L) anhåller i skrivelse den 8 december om entledigande från 
samtliga politiska uppdrag.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december att bevilja avsägelsen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen utser Gunilla Fransson (L) till 
ersättare i Ekonomiberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 december 2017 § 147 
 
Protokollet skickas till  
 
Ursula Evje 
Gunilla Fransson 
Lönekontoret 
Kommunsekreterarna  
Sekreteraren  
Förvaltningssekreterare K. Roslund Berg  


