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Plats och tid Kommunhuset, onsdag 23 maj 2018, kl. 8.30–9.25, 10.00–12.03 och 13.00–
14.25 

 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande, § 207-234 och 236-240 
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), § 207-227 och 229-240 
Anne-Charlotte Karlsson 
Hans Thorsell (S) för  
Johan Cord (S) 
Berit Bergman (S) 
Bo Andersson (S) för Kenneth Carlsson (S), § 207-225 och 227-240 
Peter Sporrong (SD) 

 

Övriga närvarande Mariana Frankén, kommunsekreterare 
se fortsättningssida 

  

Justerare Bo Andersson (S), med Lars-Åke Bergman (S) som ersättare 
  

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 207-240 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………............................................. 
  Mariana Frankén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………………………. 
  Bengt Sjöberg, § 207-234 och 236-240 Pernilla Johansson, § 235 
 
 Justerare …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Bo Andersson, § 207-225 och 227-240 Lars-Åke Bergman, § 226 
 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-05-23 
 
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, § 207-228 
Marita Friborg, barn- och utbildningschef, § 229-240 
Anders Bernhall, ekonomichef, § 207-211 
Linda Fäger, förskolechef, § 214 
Monica Söder, förskolechef, § 214 
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Ks § 207 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bo Andersson 
(S), med Lars-Åke Bergman (S) som ersättare. 
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Ks § 208  
 

Dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ändringarna att ärende 
nr 31 ”Information från kommunchefen” utgår och ett antal ärenden på 
dagordningen tas upp i en annan ordningsföljd. 
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Ks § 209 Dnr KS 2018/0086 
 

Preliminär skattesats 2019, driftbudget 2019 och flerårsplan 
2020-2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 21:22, för år 

2019. 
 
2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2019 och flerårsplan 

2020-2021 enligt ekonomiberedningens förslag med följande tillägg, 
bilaga, bilaga a; 

 Oförändrat anslag till IT-nämnden 2019 
 Oförändrat anslag till Lönenämnden 2019 
 Oförändrat anslag till Nämnden för ekonomiadministration 2019 
 Oförändrat anslag till Miljö- och byggnadsnämnden 2019 
 
Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Hans Thorsell (S), 
Berit Bergman (S) och Bo Andersson (S) deltar inte i beslutet om oföränd-
rat anslag till IT-nämnden, Lönenämnden, Nämnden för 
ekonomiadministration och Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ansöka 

om socioekonomiskt bidrag (bland annat för ungdomshandläggare 
och barnhandläggare) med minst två miljoner kronor. 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att lämna för-

slag som möjliggör att simhallen kan vara öppen även på måndagar 
(se på alternativ lösning av städet). 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Budgeten är preliminär, då budgeten enligt kommunallagen 11 kapitlet, 
10 § andra stycket ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av 
fullmäktige har hållits i hela landet. Ärendet kommer därför att tas upp till 
behandling igen i november 2018. 
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forts. Ks § 209 
 
Ekonomiberedningen beslutade den 2 maj 2018 föreslå kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige besluta följande; 
Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2019 och flerårsplan 2020-
2021 med utgångspunkt från majoritetens förslag vid sammanträdet den 
14-15 februari med följande ändringar, bilaga; 
 Invånarantalet minskas från 9 450 till 9 400 (- 4,9 miljoner kronor) 
 Ökning av välfärdsmedel, 1,3 miljoner kronor 
 Tar bort besparingen på städet – 100 000 kronor (använder pengarna 

till utbildning istället) 
 Satsar en miljon kronor på friskvård för personalen 
 Antar kommunchefens besparingsförslag med undantag för vänortsut-

bytet (800 000 kronor, omfattar koststrateg, kommungemensamt – 
ekonomikostnader och inköpsverksamhet, E 20 – reserv, kommun-
kansli – tjänst 50 % och kommunfullmäktige) 

 Prognososäkerheten minskas med en miljon kronor till en miljon kro-
nor 

 GrundVux finansieras av flyktingfonden 
 Kretsloppsavloppet får täckas inom tekniska nämnden ram 
 
Kommunstyrelsen beslutade vidare föreslå kommunstyrelsen besluta föl-
jande; 
 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ansöka 

om socioekonomiskt bidrag (bland annat för ungdomshandläggare 
och barnhandläggare) med två miljoner kronor. 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att lämna för-
slag som möjliggör att simhallen kan vara öppen även på måndagar 
(se på alternativ lösning av städet). 

 
Ekonomiberedningen beslutade 2018-02-14--15, § 8 följande; 

 Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 mars sammanställa ekonomiberedningens grund-
förslag till driftbudgetramar 2019 för respektive verksamhet. Grund-
förslaget framgår av bilaga till ekonomiberedningens beslut. 

 Antalet invånare vid beräkning av skatteintäkter är 9 450. 

 Skattesatsen är oförändrad. 

 Följande uppdrag överlämnas till kommunledningskontoret för utred-
ning och beredning: 
a. Förslag på ny modell för redovisning av semesterlönekostnader. 
b. Översyn av överförmyndarverksamhetens kostnader och intäkter. 
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c. E-tjänsteplattform – förslag på beslutsordning, prioritering och 
finansiering av nya E-tjänster. I budget finns 300 tkr för nya E-
tjänster. 

d. I samråd med IT-chefen ta fram förslag på en gemensam beräk-
ningsmodell som visar hur vi kan omvandla digitaliseringseffektivi-
sering till nettokostnadsminskning? 

e. Nya förslag på åtgärder och insatser för nyanländas egenförsörj-
ning, exempelvis inom området sysselsättning och grundläggande 
utbildning för vuxna. 

 Äldreomsorgsverksamheten får följande uppdrag: 
a. Gör en översyn av riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och 

handikappomsorgen. Särskilt viktigt vid översynen är gräns och 
riktlinjer för rätt till särskilt boende. 

b. Hur kan varuhemsändningen bli effektivare? Är inköp åt flera sam-
tidigt en möjlighet som kan utvecklas? 

 Tekniska verksamheten får i uppdrag att ta fram förslag på en priori-
teringsordning för fastigheter i en underhållsplan. Förslaget ska vara 
möjligt att delas upp i tid och kostnad. 

 
Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omvärldsanalys- Budget 2019 Töreboda kommun 
Budget 2019-2021, övergripande förutsättningar 
Ekonomiberedningens protokoll den 14-15 februari 2018, § 8 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 93 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 april 2018, § 14 och 17 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 
Resultatbudget oförändrad verksamhet 2018-02-14 
Ekonomikontoret-Budgetförutsättningar 2019 
Kommunchefen, Befolkning Töreboda-nuläge jämfört med prognos 
Tekniska nämndens protokoll den 17 april 2018, § 75 
Tekniska nämndens konsekvensbeskrivning 
Kommunstyrelsens verksamheters konsekvensbeskrivningar 
Verksamheternas omvärldsanalys och budgetförslag 
Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2018, § 20 
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forts. Ks § 209 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 
21:22, för år 2019. 
Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2019 och flerårsplan 2020-
2021 enligt ekonomiberedningens förslag med följande tillägg, bilaga; 
 Oförändrat anslag till IT-nämnden 2019 
 Oförändrat anslag till Lönenämnden 2019 
 Oförändrat anslag till Nämnden för ekonomiadministration 2019 
 Oförändrat anslag till Miljö- och byggnadsnämnden 2019 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ansöka om 
socioekonomiskt bidrag (bland annat för ungdomshandläggare och barn-
handläggare) med minst två miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att lämna förslag 
som möjliggör att simhallen kan vara öppen även på måndagar (se på al-
ternativ lösning av städet). 
 
Mikael Faleke (M): Bifall till Bengt Sjöbergs (M) yrkande. 
 
Lars-Åke Bergman (S): Sammanträdet ajourneras. 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 35 minuter (klockan 9.25–10.00). 
 
forts. Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S): Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 
2019 och flerårsplan 2020-2021 enligt bilaga, bilaga b; 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Sjöbergs (M) förslag och Anne-
Charlotte Karlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar 
Bengt Sjöbergs (M) förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositions-
ordning: 
Ja-röst för bifall till Bengt Sjöbergs (M) förslag. 
Nej-röst för bifall till Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
 
Med nio ja-röster för Bengt Sjöbergs (M) förslag mot fem nej-röster för 
Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande antar kommunstyrelsen Bengt 
Sjöbergs (M) förslag. 
 
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin 
(M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla 
Johansson (C), Gunilla Fransson (L), Peter Sporrong (SD) och Bengt Sjöberg 
(M). 
 
Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Hans 
Thorsell (S), Berit Bergman (S) och Bo Andersson (S). 
   Bilaga a och b Ks § 209/18 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Socialchefen 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 210 Dnr Ks 2018/0088 
 

Preliminär investeringsbudget 2019 och plan 2020-2023 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2019 och plan 

2020-2023 enligt ekonomiberedningens förslag, bilaga; 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad 

investeringsram år 2019, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljo-
ner kronor. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen hänvisar till tidigare beslut (den 7 mars 2018) att upp-
dra till verksamheterna Barnomsorg, LSS och Äldreomsorg att ta fram al-
ternativa förslag på gemensam byggnation av förskola, LSS-boende och 
bostäder för äldre. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Budgeten är preliminär, då budgeten enligt kommunallagen 11 kapitlet, 
10 § andra stycket ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av 
fullmäktige har hållits i hela landet. Ärendet kommer därför att tas upp till 
behandling igen i november 2018. 
 
Ekonomiberedningen beslutade den 2 maj 2018 följande; 
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2019 och plan 2020-
2023 med utgångspunkt från majoritetens förslag vid sammanträdet den 
14-15 februari med följande ändringar, bilaga; 
Till Gästhamn Student-/besöksboende upptas 20 miljoner kronor 2019. 
Till Gästhamn Camping servicehus och utökad camping upptas 5 miljoner 
kronor 2019. 
De 7 miljoner kronor som upptagits till Camping nytt servicehus 2021 
stryks. 
Notering) Ombudgetering kommer att ske med 2 500 000 kronor från 
Bullerplank till Omgestaltning Torget från år 2018 till 2019. 
Notering) Kostnad för byte av fönster på Biblioteket tas av anslaget för 
energieffektiviseringar. 
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Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018; 
 Tekniska verksamheten får i uppdrag att ta fram förslag på alternativ 

lösning till överföringsledning mellan Moholm och Töreboda. 
 Verksamheterna barnomsorg, LSS och äldreomsorg får i uppdrag att ta 

fram alternativa förslag på gemensam byggnation av förskola, LSS-bo-
ende och bostäder för äldre. 

 Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag (kostnad, 
finansiering, utformning) på Studentboende och Besöksboende på 
campingplatsen. 

 Kommunchefens ledningsgrupp får i uppdrag att konsekvensbeskriva 
kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2019 och plan 
2020-2023. 

 Konsekvensbeskrivningen redovisas på ekonomiberedningens dialog-
dag den 17 april 2018. 

 
Tekniska chefen Michael Nordin, plan- och exploateringschef Dan 
Harryzon, kommunchef Per-Ola Hedberg och barn- och utbildningschef 
Marita Friborg redovisade vid Dialogdagen den 17 april 2018 uppdrag och 
verksamheternas förslag till prioriteringsordning av förslag till Investe-
ringsbudget 2019 och plan 2020-2023. 
 
Kommunchefen redovisade vid ekonomiberedningens sammanträde den 2 
maj 2018 uppdragen som lämnades vid Ekonomiberedningens samman-
träde den 14-15 februari 2018. 
 
Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamheternas förslag till investeringsbudget 
Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2018-2022 
Investeringsberedning 2019, plan 2020- 2023 
Ekonomiberedningens protokoll den 14-15 februari 2018, § 11 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 mars 2018, § 94 
Ekonomiberedningens protokoll den 17 april 2018, § 16 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 
Kommentarer utvecklingsinvesteringar-konsekvensbeskrivning och nytt 
förslag 
Verksamheternas förslag 
Ekonomiberedningens protokoll den 2 maj 2018, § 22 
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Ekonomiberedningen beslutade den 14-15 februari bland annat föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta följande; 
Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad inve-
steringsram år 2019, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljoner kro-
nor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 
2019 och plan 2020-2023 enligt ekonomiberedningens förslag. Kommun-
fullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad investerings-
ram år 2019, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljoner kronor. 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S): Kommunfullmäktige fastställer investerings-
budget 2019 och plan 2020-2023 enligt ekonomiberedningens förslag 
med följande tillägg; 
Anslaget till gator ökas med en miljon kronor till tre miljoner kronor. 
Tekniska nämnden får i uppdrag att planera för en ny förskola i 
Kanalparken och en ny förskoleavdelning i Moholm. 
 
Gunilla Fransson (L): Kommunstyrelsen hänvisar till tidigare beslut (den 7 
mars 2018) att uppdra till verksamheterna Barnomsorg, LSS och 
Äldreomsorg att ta fram alternativa förslag på gemensam byggnation av 
förskola, LSS-boende och bostäder för äldre. 
 
Beslutsgång för huvudförslaget 
 
Ordföranden ställer proposition på ekonomiberedningens förslag och 
Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen an-
tar ekonomiberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositions-
ordning: 
Ja-röst för bifall till ekonomiberedningens förslag. 
Nej-röst för bifall till Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat för huvudförslaget 
 
Med nio ja-röster för ekonomiberedningens förslag mot fem nej-röster för 
Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande antar kommunstyrelsen ekonomi-
beredningens förslag. 
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Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin 
(M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla 
Johansson (C), Gunilla Fransson (L), Peter Sporrong (SD) och Bengt Sjöberg 
(M). 
 
Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Hans 
Thorsell (S), Berit Bergman (S) och Bo Andersson (S). 
 
Beslutsgång för yrkandet om en ny förskola och en ny förskoleavdelning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anne-Charlotte 
Karlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Beslutsgång för yrkandet att hänvisa till tidigare beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Gunilla Franssons 
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet. 
 
Protokollsanteckning 
 
Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), Hans Thorsell (S), Berit 
Bergman (S) och Bo Andersson (S) medges anteckna till protokollet att de an-
ser att tekniska nämnden ska få i uppdrag att planera för en ny förskola i 
Kanalparken och en ny förskoleavdelning i Moholm. 
 Bilaga Ks § 210/18 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningschefen 
Socialchefen 
Äldreomsorgscheferna 
Tekniska nämnden 
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Ks § 211 Dnr KS 2018/0201 
 

Tertialrapport 1 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen antar de åtgärder verksamheterna föreslår för att 

klara ekonomin i balans. 
 
2. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar under-

skott att vidta erforderliga åtgärder för att få budgeten i balans. 
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att rappor-

tera om budget- och verksamhetsuppföljning två gånger till under 
året, vid kommunstyrelsens sammanträden den 13 juni och den 5 
september. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ekonomichef Anders Bernhall lämnar i skrivelsen ”Tertialrapport april 
2018” en rapport om budget- och verksamhetsuppföljning från årets bör-
jan till april månad 2018. Det prognostiserade resultatet uppgår till 4,2 
miljoner kronor (0,7 %), vilket motsvarar en negativ avvikelse på 4,6 mil-
joner kronor gentemot budget. Notabelt är att verksamheterna redovisar 
en stor prognostiserad budgetavvikelse uppgående till -17,2 miljoner kro-
nor. Att resultatet, trots denna avvikelse, inte avviker mer gentemot beslu-
tad budget beror på en extraordinär intäkt i form av en vindkraftspremie 
(12,4 miljoner kronor). Exklusive denna intäkt prognostiseras ett resultat 
på -8,2 miljoner kronor. 
 
Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomikontoret, Tertialrapport april 2017 med bilaga den 22 maj 2018 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen antar de åtgärder verksamheterna 
föreslår för att klara ekonomin i balans. Kommunstyrelsen uppmanar de 
verksamheter som redovisar underskott att vidta erforderliga åtgärder för 
att få budgeten i balans. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunlednings-
kontoret att rapportera om budget- och verksamhetsuppföljning två 
gånger till under året, vid kommunstyrelsens sammanträden den 13 juni 
och den 5 september. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga verksamhetsansvariga 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
Sekreteraren 
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Ks § 212 Dnr KS 2018/00158 
 

Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 
2019-2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen översänder plan- och exploateringschefens förslag till 
yttrande som eget yttrande till Trafikverket; 
 
Töreboda kommun noterar att Västra Stambanan som har en lång sträck-
ning i kommunen innebär både buller och vibrationer vilket synliggörs på 
kartor på sidorna 10 respektive 14 i dokumentet. 
 
Detta bekräftar det som sedan länge är känt hos innevånare i Töreboda 
kommun. Vi ser exempel på ex vis bullerskärmar som endast delvis finns 
medan närliggande bostäder med samma avstånd från järnvägen ej för-
setts med bullerskydd, vilket förefaller märkligt. 
 
Ett mycket bullerskapande problem är järnvägsbron över Göta kanal som 
är placerad centralt i Töreboda tätort. Ljudnivåerna är påtagligt mycket 
högre än övrigt buller och hörs långt från bron. 
 
Töreboda kommun har ett avtal om byggnation av ett nytt bullerskydd i 
centrala delarna av Töreboda och vid ovan nämnda bro därför bedömer vi 
det vara lämpligt att Trafikverket åtgärdar detta. 
 
Vi ser nu fram emot att Trafikverket skapar en bättre miljö i Töreboda 
kommun med mindre buller och vibrationer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Trafikverket har remitterat förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram 
2019-2023 som är upprättat i enlighet med Förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller till samtliga kommuner och länsstyrelser för yttrande 
senast den 5 juni 2018. 
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Beslutsunderlag 
 
Gatuchef Hanna Lambergs svar den 23 april 2018 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 14 maj 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Trafikverket 
Tekniska nämnden 
Plan- och exploateringschefen 
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Ks § 213 Dnr KS 2018/124 
 

Uppdrag att under 2018 utreda och förbereda en långsiktig 
skötsel av Älgarås fotbollsplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att under 2018 
utreda och förbereda en långsiktig skötsel av Älgarås fotbollsplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 bland annat att uppdra 
till kommunstyrelsen att under 2018 utreda och förbereda en långsiktig 
skötsel av Älgarås fotbollsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2018, § 60 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
Plan- och exploateringschefen 
Förvaltningssekreteraren 
Sekreteraren 
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Ks § 214 Dnr KS 2017/297 
 

Statistik inom barnomsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förskolecheferna Monica Söder och Linda Fäger redovisade tillsammans 
med barn- och utbildningschef Marita Friborg vid utbildnings- och kultur-
utskottets sammanträde den 9 maj 2018 aktuella siffror från förskoleav-
delningarna och från fritidsavdelningarna, anmält platsbehov till barnom-
sorgen för april månad samt antal förskolebarn boende i Töreboda kom-
mun. Förskolecheferna Monica Söder och Linda Fäger redovisade också en 
sammanställning över 2017 års förskoleenkät och en sammanställning 
över hur det ser ut inför hösten 2018. 
 
Förskolecheferna Monica Söder och Linda Fäger lämnar en redogörelse i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Statistik över fritidsbarn 2018-04-30 
Statistik över Anmält platsbehov till Töreboda kommuns barnomsorg 
2018-04-25 
Statistik över Aktuella siffror från förskoleavdelningarna 2018-04-30 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 67 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Förskolechef M. Söder 
Förskolechef L. Fäger 
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Ks § 215 Dnr KS 2018/0041 
 

Sammanställning av domar inom vård och omsorg 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Domar gällande vård och omsorg 2017, där Töreboda kommuns beslut 
överklagats och bifallits av rättsinstans: 
 
2017-03-15 Ekonomiskt bistånd 
Förvaltningsrätten i Jönköping häver det överklagade beslutet och visar 
målet åter för ny handläggning och nytt beslut. Töreboda kommun avslog 
helt ansökan om ekonomiskt bistånd då den ena parten i relation hade 
60 % frånvaro från sin arbetsmarknadsutbildning. Kvinnan uppgav att 
detta berodde på sjukdom men kunde inte styrka sjukdom med läkarintyg. 
Förvaltningsrätten anser att Töreboda kommun inte bemött kvinnans in-
spel om att hon inte visste att det krävdes läkarintyg från första dag, kom-
munens utredning utvisade inte heller vad som är giltig frånvaro och vad 
som är ogiltig frånvaro. Töreboda kommun har därmed inte haft fog för att 
avslå på dessa grunder. Förvaltningsrätten ville därför att Töreboda kom-
mun gjorde en ny prövning av ärendet, eftersom Förvaltningsrätten som 
första instans inte kan pröva om övriga förutsättningar för att få bistånd 
var uppfyllda. 
 
2017-05-02 Ekonomiskt bistånd 
Förvaltningsrätten i Jönköping häver det överklagade beslutet och visar 
målet åter för ny handläggning och nytt beslut. Töreboda kommun avslog 
helt ansökan om ekonomiskt bistånd då personen uppvisade ett norm-
överskott vid beräkning tre månader bakåt i tiden, och borde således ha 
planerat för sin ekonomi. Personen hade också en bil som inbringade ett 
värde som hon också kunde avyttra. Förvaltningsrätten anser att 
Töreboda kommun inte kunde kräva av personen, att hon skulle veta att 
hon skulle få arbeta färre antal timmar månad tre. Töreboda kommun har 
därmed inte haft fog att på så sätt som skett räkna med de normöverskott, 
som framkommit under månad ett och två. Töreboda kommun har inte 
heller utrett eller tagit ställning till om personen har ett sådant behov av 
sin bil, att den inte skall räknas som en tillgång. Förvaltningsrätten vill 
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därför att Töreboda kommun gör en ny utredning och fattar ett nytt beslut 
i ärendet. 
 
2017-08-29 Ekonomiskt bistånd 
Förvaltningsrätten i Jönköping bifaller överklagandet endast på det sättet, 
att personen förklarades berättigad till ekonomiskt bistånd till hyra med 
ytterligare 320 kronor för juli 2017. I övrigt avslog man överklagandet. En 
person ansökte om hyreskostnad som ensamstående på 4 620 kronor, 
Töreboda kommun beviljade 4 300 kronor, som är högsta godtagbara hy-
reskostnad för en ensamstående i kommunen. Förvaltningsrätten ansåg 
inte att Töreboda kommun gett kvinna skäligt rådrum att byta till en billig-
are bostad. 
 
2017-09-13 Ansökan om missbruksvård 
Förvaltningsrätten i Jönköping upphäver det överklagade beslutet, och vi-
sar målet åter till nämnden för fortsatt handläggning. 
Töreboda kommun avslog ansökan om missbruksvård med motiveringen 
att personen som var bostadslös hade närmare anknytning till Lidköpings 
kommun, och att behovet av bistånd kunde tillgodoses via Lidköpings 
kommun. Förvaltningsrätten ansåg att personens egen inställning och 
uppfattning skall väga tyngre, än vilken kommun som personen faktiskt 
vistats i de senaste åren. Förvaltningsrätten ansåg därmed att personen 
ifråga inte hade starkare anknytning till Lidköping än till Töreboda kom-
mun. Nämnden har därmed inte haft fog att åberopa den grunden vid av-
slag, och beslutet upphävdes och återförvisades för ny prövning. 
 
2017-09-22 Ekonomiskt bistånd 
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beviljar klagande 1 572 kro-
nor ytterligare i ekonomiskt bistånd. 
Töreboda kommun har delvis avslagit personens ansökan på grund av att 
personen suttit häktad några dagar i januari 2017, och inte behövde bi-
stånd under denna period. Såväl ansökan som beslut handlade dock om 
februari 2017. Det är inte möjligt att avslå personens ansökan för den se-
nare månaden med hänvisning till att personen fått vissa behov tillgodo-
sedda en månad tidigare. Om Kommunen beviljat bistånd tidigare finns 
ingen möjlighet att ”kvitta” genom att dra av motsvarande belopp. Över-
klagandet bifölls och personen erhöll ytterligare 1 572 kronor i ekono-
miskt bistånd. 
 
2017-10-04 Ekonomiskt bistånd 
Förvaltningsrätten upphäver Töreboda kommuns beslut och återvisade 
målet för prövning i vilken utsträckning personen vid ansökningstillfället 
om ekonomiskt bistånd var i behov av ekonomiskt bistånd, för att inte för-
lora sin bostad. Förvaltningsrätten avslår i övrigt överklagandet. 
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Personen hade inte stått till arbetsmarknadens förfogande i den omfatt-
ning som Töreboda kommun krävde. Här var Förvaltningsrätten 
enig med Töreboda kommun och avslog överklagandet. Personen ansökte 
dessutom om ekonomiskt bistånd till hyresskulder om 41 528 kronor. 
Töreboda kommun avslog mot bakgrund att personen tidigare ansökt om 
denna skuld när den uppkom och fått avslag. Förvaltningsrätten anför att 
hyresskulder skall beviljas restriktivt, men att Töreboda kommun inte 
prövat om det kunde vara så att det var nödvändigt att bevilja ekonomiskt 
bistånd, för att undvika allvarliga sociala konsekvenser. Denna del av må-
let visas åter till Töreboda kommun för ny prövning i vilken utsträckning 
personen var i behov av ekonomiskt bistånd för att inte förlora sin bostad.  
 
2017-10-30 Ansökan om missbruksvård 
Förvaltningsrätten biföll överklagan och upphävde utskottets beslut. Målet 
visades åter till nämnden för vidare handläggning och beslut som föran-
leddes av domen. En person ansökte om missbruksvård på behandlings-
hem. Töreboda kommun ansåg att vården kunde utföras på hemmaplan i 
form av stödboende, kontaktperson, socialpsykiatriskt boendestöd, daglig 
verksamhet, stöd av beroendecentrum och vuxenpsykiatrin. Personen 
ifråga hade tidigare misslyckats både på behandlingshem och i kommu-
nens öppenvård. Förvaltningsrätten ansåg att det inte är visat att vistelse 
på behandlingshem inte skulle vara ändamålsenlig. De ansåg inte heller att 
kostnaden var så stor att behandlingshem inte skulle komma på fråga. Per-
sonen ansågs därmed ha rätt till behandlingshem. Överklagandet bifölls, 
och det var upp till nämnden att vid fortsatt handläggning besluta om 
längden och verkställigheten på behandlingshemsvistelsen. 
 
2017-11-08 Ansökan om missbruksvård 
Förvaltningsrätten i Jönköping upphäver det överklagade beslutet. Målet 
visades åter till nämnden, för fortsatt handläggning och nytt beslut. 
Töreboda kommun avslog ansökan om missbruksvård med motiveringen 
att personen som var bostadslös hade närmare anknytning till Lidköpings 
kommun, och att behovet av bistånd kunde tillgodoses via Lidköpings 
kommun. Förvaltningsrätten ansåg att personens egen inställning och 
uppfattning skall väga tyngre, än vilken kommun som personen faktiskt 
vistats i de senaste åren. Förvaltningsrätten ansåg därmed att personen 
ifråga hade starkast anknytning till Töreboda kommun, och att personen 
inte avsåg återvända till Lidköpings kommun. Nämnden har därmed inte 
haft fog att åberopa den grunden vid avslag och beslutet upphävdes. Målet 
visades åter till nämnden för ny prövning och nytt beslut. 
 
2017-11-21 Ekonomiskt bistånd 
Förvaltningsrätten i Jönköping upphäver det överklagade beslutet och 
återförvisar målet till nämnden för fortsatt handläggning och nytt beslut. 
En person hade flyttat till en annan kommun, personens ansökan om hyra, 
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uppehälle, internet, fackavgift, glasögon, bilassistans, bilförsäkring, hyra i 
annan kommun, minnesgåva och inköp av multimedia avslogs med moti-
veringen att Töreboda kommun inte är personens bosättningskommun. 
Personen anförde dock att personen fortfarande var folkbokförd i 
Töreboda kommun, och att ansökan därför skall prövas i Töreboda kom-
mun. Förvaltningsrätten ansåg därmed att Töreboda kommun därför inte 
haft rätt att avslå ansökan på denna grund, och beslutet upphävdes för 
fortsatt handläggning och nytt beslut. 
 
2017-11-21 Ekonomiskt bistånd 
Förvaltningsrätten i Jönköping upphäver det överklagade beslutet. Målet 
visades åter till nämnden, för fortsatt handläggning och nytt beslut. En 
person hade flyttat till en annan kommun, personens ansökan om ekono-
miskt bistånd till bensin och akuta matpengar avslogs med motiveringen 
att Töreboda kommun inte är hennes bosättningskommun. Personen an-
förde dock att personen fortfarande var folkbokförd i Töreboda kommun, 
och att ansökan därför skall prövas i Töreboda kommun. 
Förvaltningsrätten ansåg därmed att Töreboda kommun därför inte haft 
rätt att avslå ansökan på denna grund, och beslutet upphävdes för fortsatt 
handläggning och nytt beslut i Töreboda kommun. 
 
2017-12-20 Ekonomiskt bistånd 
Förvaltningsrätten i Jönköping upphäver det överklagade beslutet. Målet 
visades åter till nämnden, för fortsatt handläggning och nytt beslut. En 
personens yrkande om flyttkostnader avvisades av Förvaltningsrätten. 
Personen hade flyttat till en annan kommun, personens ansökan om eko-
nomiskt bistånd till bensin och akuta matpengar avslogs med motiver-
ingen att Töreboda kommun inte är personens bosättningskommun. Per-
sonen anförde dock att personen fortfarande var folkbokförd i Töreboda 
kommun, och att ansökan därför skall prövas i Töreboda kommun. 
Förvaltningsrätten ansåg därmed att Töreboda kommun därför inte haft 
rätt att avslå ansökan på denna grund, och beslutet upphävdes för fortsatt 
handläggning och nytt beslut i Töreboda kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 12 april 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 49 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 maj 2018 följande; 

 Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 Informationen skickas till kommunstyrelsen som information. 

 
Protokollsutdrag skickas till: 
Socialchefen  
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Ks § 216 Dnr: KS 2018/0152 
 

Ansökan om bidrag från BRIS Väst (Barnens rätt i samhället) för 
år 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Bris Väst beviljas bidrag med 19 580 kronor för verksamhet 2019. 
 
2. Bidragsbeloppet ryms inom individ- och familjeomsorgens budget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
BRIS ansöker om bidrag med 10 kronor per barn från Töreboda kommun 
för år 2019, med totalt 19 580 kronor för kommunens alla 1 958 barn. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-19, § 175 om tillägg till delegations-
ordningen för beviljande av bidrag till föreningar med anknytning till vård 
och omsorg. Bidragsansökningar som behandlas och beslutas i enlighet 
med delegationsordningen, är stöd till verksamheter som kan anses 
knutna till någon verksamhet i Töreboda kommun. För att erhålla verk-
samhetsbidrag, ska föreningar ha personliga medlemmar bosatta i kom-
munen. 
 
Verksamhetschef kan således inte besluta om bidrag till BRIS med stöd av 
delegationsordningen, eftersom BRIS saknar personliga medlemmar bo-
satta inom kommunen, varför riktlinjer för föreningsbidrag inte kan til-
lämpas. Att kommunstyrelsens tidigare har beviljat BRIS bidrag för år 
2016, 2017 och 2018, tolkas som att kommunstyrelsen anser att BRIS 
verksamhet är ett viktigt stöd, för barn och ungdomar i Töreboda kom-
mun. Individ- och familjeomsorgen delar den uppfattningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 23 april 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 50 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Bris Väst 
Socialchefen 
Ekonomikontoret  
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Ks § 217 Dnr: KS 2018/0141 
 

Ansökan om bidrag från Svenska Röda Korset, Töreboda 
Rödakorskrets för år 2018, avseende stödinsatser av förebyg-
gande karaktär för asylsökande barn under 18 år 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Svenska Röda Korset, Töreboda Rödakorskrets beviljas bidrag med 

30 000 kronor avseende verksamhet riktat till asylsökande i Älgarås 
för verksamhetsåret 2018. 

 
2. Senast den 31 januari 2019 ska föreningen lämna: 

- En specificerad rapport om hur bidraget har använts i Älgarås 
- Fullständig resultat- och balansrapport för hela verksamheten 
- Redovisa andra sökta bidrag, även det som inte beviljats. 

 
3. Finansiering sker ur kommunens ”pott” från sparade medel från 

Migrationsverket, för stödinsatser av förebyggande karaktär till barn 
under 18 år, som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Svenska Röda Korset, Töreboda Rödakorskrets har, genom ordförande 
Hans Henrysson ansökt om bidrag för år 2018. Bidragsansökan avser akti-
viteter för asylsökande, som har sitt asylboende i Älgarås. Föreningen har 
lämnat en kortfattad verksamhetsberättelse för 2017. 
 
Röda korset ansöker för 2018 om bidrag på samma nivå som för 2017. 
Kommunstyrelsen beslutade förra året att bevilja totalt 50 000 kronor. So-
cialchefens förslag är att minska anslaget för 2018 med 20 000 kronor. 
 
Förslaget att minska bidraget för 2018 motiveras med följande: 
- Kommunen erhåller inte längre bidrag från Migrationsverket för före-

byggande arbete med asylsökande barn i kommunen. 
- Föreningar kan från 2017 också söka bidrag från Länsstyrelsen. 

Länsstyrelserna kan bevilja statsbidrag, för verksamhet som utförs 
inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna 
ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verk-
samheter för asylsökande med flera. 
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- Röda korset har inte haft verksamhet under 2017 i den utsträckningen, 

så att de använt hela bidraget från 2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 25 april 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 51 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Töreboda Rödakorskrets 
Socialchefen 
Ekonomikontoret 
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Ks § 218 Dnr: KS 2018/0154 
 

Ansökan om föreningsbidrag från Töreboda FUB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Töreboda FUB beviljas bidrag med 20 000 kronor för år 2018. Medel 

finns i budget för 2018. 
 
2. Enhetschef Barbro Holmgren ges uppdraget att under 2018, och inför 

2019 upprätta ett samverkansavtal enligt Idéburet offentligt partner-
skap (IOP), som är en samverkansmodell mellan det offentliga och den 
idéburna sektorn. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 

FUB ansöker om verksamhetsbidrag med 20 000 kronor för 2018. Social-
chefens förslag är att även under 2018 bevilja ett högre anslag för att un-
der 2018 arbeta fram ett samverkansavtal enligt IOP där aktiviteterna ut-
vecklas så att de tilltalar fler i målgruppen. 
 

Föreningen har under flera år fått 12 000 kronor i bidrag från Töreboda 
kommun. 2017 ansökte FUB om en utökning av detta stöd till 20 000 kro-
nor. Detta dels för att fortsätta sin fritidsverksamhet riktad mot personer 
tillhörande LSS personkrets men också för att kunna skicka sina ledare på 
utbildning. Kommunstyrelsen biföll denna utökning. Föreningen är sam-
manslagen med Gullspångs FUB, och har 77 medlemmar. 
 
Föreningen har många aktiviteter för sina medlemmar, och personer i sty-
relsen deltar på möten och seminarier som anordnas centralt. 
FUB:s ordförande har redogjort för de aktiviteter som de avser att genom-
föra 2018. FUB har sin verksamhet förlagd till kommunen och bedriver en 
mycket behjärtansvärd verksamhet för medlemmar tillhörande LSS-lagens 
personkrets. Deras verksamhet kan ses som ett komplement till kommu-
nens fritidsverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 18 april 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 52 
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Protokollsutdrag skickas till: 
Töreboda FUB 
Socialchefen 
Ekonomikontoret 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-23 363 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 219 Dnr: KS 2018/0191 
 

Uppföljning av Töreboda kommuns handlingsplan för våld i nära 
relation 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Socialtjänsten har under 2017 mött 23 våldsutsatta kvinnor. Av dessa har  
sex kvinnor beviljats skyddat boende varav fem med barn, totalt berördes 
nio minderåriga barn. Av dessa sex ärenden så var två av dem nyanlända 
med uppehållstillstånd och tre har varit asylsökande. 
 
De kvinnor och män som har vänt sig till socialtjänsten har tagit del av in-
satser såsom allmänna råd och stöd, ekonomiskt bistånd eller hänvisning 
till samtalsstöd. Samtalsstöd erbjuds på Utväg Skaraborg i Skövde samt på 
Tranans kvinnohus i Skövde. 
 
En arbetsgrupp har startats upp under 2016 utifrån ett politiskt uppdrag. 
Denna arbetsgrupp har fortsatt sitt arbete under 2017. Sammankallande 
till arbetsgruppen är samordnare för våld i nära relation. Gruppen träffas 
fyra gånger per år, och bestod från början av representanter från IFO, 
barn/utbildning, mottagningsenheten och LSS. Gruppen har nu utökats 
med representanter från Kanalskolan och äldreomsorgen. Kommunens 
folkhälsoplanerare medverkar också i gruppen. 
 
En handlingsplan för kommunens våldsförebyggande arbete har tillsam-
mans med ytterligare 14 kommuner i Skaraborg, i samverkan med kvinno-
huset Tranan tagits fram under 2017. 
 
Akut inkommande våldsärenden till socialkontoret hanteras idag med ett 
lugn och en säkerhet som för ett par år sedan inte alls fanns. Det är ett re-
sultat av det gedigna arbetet som gjorts kring kvalitet och kompetenshöj-
ning av personal, och det finns idag tydliga utarbetade rutiner inom social-
tjänsten gällande våld i nära relation. 
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Beslutsunderlag 
 
Socialsekreterare Annika Sundin Gustafsons tjänsteskrivelse den 26 april 
2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 53 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 maj 2018 följande; 
 Redovisningen noteras och läggs till handlingarna. 
 Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Socialchefen 
Socialsekreterare A. Sundin Gustafson 
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Ks § 220 Dnr: KS 2016/0204 
 

Uppföljning av Töreboda kommuns handlingsplan för att minska 
och motverka hemlösheten i Töreboda kommun 2017-2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 

Socialtjänsten i Töreboda kommun har förbundit sig att vid två tillfällen 
per år skriftligt redovisa för kommunstyrelsen, hur målen att minska och 
motverka hemlöshet uppfylls. Handlingsplan för att minska och motverka 
hemlösheten i Töreboda kommun 2017-2019 innehåller nio insatsområ-
den, och områdena ska var och en utvärderas kontinuerligt. 
 
45 vuxna personer och 24 barn omfattas av denna kartläggning. Enligt 
Kronofogdens statistik har nio ansökningar om avhysningar inkommit till 
myndigheten under 2017, varav sex verkställdes. Ingen av de 45 personer 
som redovisats i denna kartläggning, har angett att avhysning genom 
Kronofogden varit orsaken till att de varit hemlösa under mätperioden. 
Enligt samma statistik har inga avhysningar skett under 2017 i Töreboda 
kommun som berört barn. I vår egen uppföljning av barn som berörs av 
hemlöshet har vi kunnat identifiera 24 barn i kommunen, där en eller båda 
föräldrarna står utan egen bostad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 20 april 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 54 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 maj 2018 följande; 
 Redovisningen noteras och läggs till handlingarna. 
 Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information. 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Socialchefen 
Enhetschef J. Jonasson  
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Ks § 221 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 57 minuter (klockan 12.03–13.00). 
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Ks § 222 Dnr KS 2017/37 
 

Registerförteckning över behandlingar av personuppgifter i enlig-
het med Dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Aktuell registerförteckning över behandlingar av personuppgifter i 

enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) redovisas till kommun-
styrelsen en gång per år. 

 
2. Kommunstyrelsen godkänner instruktionen för inventering av per-

sonuppgifter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
EU har beslutat om en ny förordning – den så kallade dataskyddsförord-
ningen (GDPR) – som utgör en ny generell reglering för behandling av per-
sonuppgifter inom EU. Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 
maj 2018 och vid samma tidpunkt kommer personuppgiftslagen, PuL 
(1998:204) att upphävas. 
 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter, 
att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter 
inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras samt 
att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa 
dessa till det nya digitala samhället. 
 
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsan-
svarig. Personuppgiftsansvarig är den myndighet, i detta fall kommunsty-
relsen, som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestäm-
mer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. 
 
Personuppgiftsansvarig är, enligt dataskyddsförordningen, bland annat 
skyldig att föra ett register över sina behandlingar av personuppgifter i en 
så kallad registerförteckning. Förteckningen ska till exempel innehålla än-
damålen med behandlingen, beskrivning av kategorierna av registrerade,  
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kategorierna av personuppgifter, eventuella externa mottagare av person-
uppgifterna och om uppgifter förs över till tredjeland. På begäran ska den 
personuppgiftsansvarige göra registret tillgängligt för Datainspektionen. 
 
Verksamheterna inom Kommunledningskontoret har upprättat en regist-
erförteckning över behandlingar av personuppgifter inom sina verksam-
heter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Instruktion för inventering av personuppgifter 2017-12-28 
Mall registerförteckning för personuppgifter 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 17 april 2018 
Information- och turistchefens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 
Äldreomsorgschef Ulrika Berglunds tjänsteskrivelse den 24 april 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 57 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 97 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 69 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 maj 2018 följande; 
 Instruktion för inventering av personuppgifter godkänns. 
 Information om aktuell registerförteckning över behandlingar av per-

sonuppgifter läggs till handlingarna. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 9 maj 2018 följande; 
 Aktuell personuppgiftsregisterförteckning redovisas till kommunsty-

relsen en gång per år. 
 Informationen läggs till handlingarna. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 9 maj 2018 följande; 
 Kommunstyrelsen godkänner instruktion för inventering av person-

uppgifter. 
 Information om aktuell registerförteckning över behandlingar av per-

sonuppgifter läggs till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Dataskyddsombudet 
Turist- och informationschefen 
Barn- och utbildningschefen 
Äldreomsorgscheferna 
Förvaltningssekreteraren 
Kommunsekreterarna  
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Ks § 223 Dnr KS 2018/185 
 

Riktlinje för Dataskyddsförordningen General Data Protection 
Regulation (GDPR) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för hantering av personuppgifter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
EU:s dataskyddsförordning (679/2016) även kallad GDPR (General Data 
Protection Regulation) gäller som lag i Sverige från och med den 25 maj 
2018 och ersätter personuppgiftslagen, PuL (1998:204). I Sverige kommer 
även en ny dataskyddslag träda i kraft från och med den 25 maj 2018. Den 
nya dataskyddslagen kompletterar EU:s dataskyddsförordning på övergri-
pande nivå.  
 
Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvari-
ges skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra 
krav på ökad dokumentation. Det kommer att införas möjligheter för till-
synsmyndigheten att i vissa fall döma ut en administrativ sanktionsavgift 
när en organisation missköter sin behandling av personavgifter. 
 
I kommunen hanteras en mängd personuppgifter och det behöver säker-
ställas att kommunens hantering är i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Med det kommunövergripande styrdokumentet Riktlinje för hantering av 
personuppgifter sätts de ramar verksamheterna behöver iaktta vid per-
sonuppgiftshantering. Detta styrdokument ska sedan kompletteras av ruti-
ner som på ett mer detaljerat sätt stödjer verksamheterna i de processer 
och hanteringsfrågor som uppkommer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Information- och turistchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse den 
27 april 218 
Riktlinje för hantering av personuppgifter Töreboda kommun 2018-05-08 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 98 
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Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga chefer 
Dataskyddsombudet 
Förvaltningssekreteraren (Författningssamlingen) 
Kommunsekreterarna 
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Ks § 224 Dnr KS 2018/179 
 

Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen General Data 
Protection Regulation (GDPR) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen utser Per Ahlström till dataskyddsombud för kom-

munstyrelsens verksamheter. 
 
2. Tidigare utsedda personuppgiftsombud entledigas från sina uppdrag. 
 
3. Finansiering, huvudmannaskap och gemensam organisationsstruktur 

godkänns i enlighet med MTG styrgrupps rekommendation. Erforder-
liga medel, 130 000 kronor, finns upptagna i årets budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid 
samma tidpunkt kommer personuppgiftslagen PuL (1998:204) att upphä-
vas. 
 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarige be-
sluta om ett dataskyddsombud samt informera vem som är dataskydds-
ombud till Datainspektionen. 
 
Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisa-
tionen följer dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla 
in information om hur organisationen behandlar personuppgifter följer 
bestämmelser och interna styrdokument. 
 
Vidare ska dataskyddsombudet informera och ge råd inom organisationen. 
Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om konsekvensbedöm-
ningar, vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten, för de registre-
rade samt personalen inom organisationen. 
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Beslutsunderlag 
 
Information- och turistchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse den 
26 april 2018 
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 6 
april 2018, punkt 12 
Administrativa enheten i Mariestads kommuns skrivelse: ”Vad är ett data-
skyddsombud?” den 12 mars 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 99 
 
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 6 april 2018 att rekommendera 
kommunstyrelser och nämnder i Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner att utse Per Ahlström till dataskyddsombud för kommunstyrel-
sens/nämndens verksamheter. Tidigare utsedda personuppgiftsombud 
entledigas från sina uppdrag. 
1. Uppdraget som dataskyddsombud ska omfatta 50 procent av en heltids-
tjänst under ett år fr.o.m. 2018-05-25 och finansieras enligt följande: 
- Mariestads kommun 207 tkr 
- Töreboda kommun 130 tkr 
- Gullspångs kommun 108 tkr. 
Gullspångs kommun är huvudman för uppdraget som dataskyddsombud. 
2. Styrgruppen och den gemensamma organisationsstruktur som upprät-
tats i MTG-kommunerna för införandet av GDPR (General Data Protection 
Regulation) ska vara ett stöd för dataskyddsombudet. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Datainspektionen 
Dataskyddsombudet 
Samtliga chefer 
Ekonomikontoret 
Personalavdelningen 
Lönekontoret 
Kontaktcenter 
Förvaltningssekreteraren 
Kommunsekreterarna 
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Ks § 225 Dnr KS 2017/410 
 

Reglemente för överförmyndaren 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för överför-

myndaren att gälla från och med den 1 juli 2018. 
 
2. Reglementet tillsammans med samarbetsavtalet, med Mariestads kom-

mun, är överförmyndarens styrdokument. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 53, bland annat att ge kom-
munledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på styrdokument, vilket 
bland annat inkluderar ett reglemente för överförmyndaren. 
 
Töreboda kommun och Mariestads kommun har ett samarbetsavtal om 
gemensam organisation för den obligatoriska Överförmyndarverksam-
heten i kommunerna. Samarbetsavtalet gäller från och med 2015-01-01 
till och med 2018-12-31. Avtalet kommer att redigeras och förlängas. 
Mariestads kommun är värdkommun och är därmed ansvarig för den ge-
mensamma organisationen. 
 
Reglemente för överförmyndaren ska antas av kommunfullmäktige i 
Töreboda. Reglementet tillsammans med samarbetsavtalet är Töreboda 
kommuns styrdokument för överförmyndaren. Något ytterligare styrdo-
kument behövs inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 10 april 2018 
Upprättat förslag till reglemente för överförmyndaren 2018-04-30 
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 april 2018, § 78 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 februari 2018, § 53 
Samarbetsavtal med Mariestad 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 100 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 226 Dnr KS 2016/67 
 

Utökat borgensåtagande, Törebodabostäder AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige medger Törebodabostäder AB ett utökat borgensåta-
gande till 260 miljoner kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Törebodabostäder AB:s styrelse beslutade den 7 december 2015 att upp-
dra åt VD att lämna över en begäran till ägarna om höjning av aktiekapital 
och borgensåtagande. Törebodabostäder AB:s VD begär i skrivelse den 25 
februari 2016 en ökning av bolagets aktiekapital från 8 miljoner kronor till 
20 miljoner kronor och en höjning av kommunens borgensåtagande från 
100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor. Orsaken till 
Törebodabostäder AB:s begäran är att detta är en förutsättning för att bo-
stadsbolaget ska kunna fortsätta bygga nya bostäder. Utvecklingsutskottet 
beslutade den 16 mars 2016 att uppdra åt Törebodabostäder AB att åter-
komma med en kalkyl över planerad byggnation. 
 
Törebodabostäder AB:s styrelseordförande och VD skriver den 7 maj 2018 
till Töreboda kommun att kostnadskalkyl för byggnation av bolagets pro-
jekt Baltzar med totalt 65 lägenheter är beräknad till cirka 190 miljoner 
kronor. Nuvarande borgensåtagande ligger på 100 miljoner kronor och 
fastigheterna är belånade med cirka 70 miljoner kronor. 
Törebodabostäder AB begär därför ett utökat borgensåtagande till 260 
miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 mars 2016, § 52 
Törebodabostäders kostnadskalkyl den 7 maj 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 101 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 9 maj 2018 föreslå kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige besluta att medge Törebodabostäder AB ett ut-
ökat borgensåtagande till 260 miljoner kronor. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Bo Andersson (S) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 227 Dnr KS 2017/394 
 

Verksamhet i fastigheten Gjutaren 4 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Annexet på Gjutaren 4 ska i första hand användas som kontor och kon-

ferenslokal. 
 
2. Investeringsbudgeten 2018 utökas med 800 000 kronor. 
 
3. Ombyggnaden finansieras genom ianspråktagande av eget kapital. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utvecklingsutskottet beslutade 2017-12-06 att uppdra till kommunled-
ningskontoret lämna förslag till användning av Annexet på Gjutaren. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-03 bland annat att fastigheten 
Gjutaren 4, Annexet ska kunna användas för gästboende alternativt kon-
tor. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade 2018-02-21 att uppdra till kommunled-
ningskontoret att utreda: 
• om det är möjligt att uppfylla brandskyddskraven för hotellverksamhet 

i Annexet på fastigheten Gjutaren 4 
• om det finns intressenter som vill hyra Annexet för detta ändamål och 
• vilken hyra kommunen i så fall bör ta ut 
 
Svaret på utredningsfrågorna är följande: 
• det är möjligt att uppfylla brandskyddskraven, men det är mycket svårt 

att beräkna kostnaden 
• endast en av tänkbara intressenter i närområdet har visat intresse 
• det bedöms inte möjligt att ta ut den hyra som krävs för att täcka kost-

naden 
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Investeringsbudget och driftbudget för de två olika alternativen har beräk-
nats och kalkylen framgår av nedanstående beskrivningar. 
 

 
 

 
 
Teknisk projektbeskrivning av alternativens investeringar: 
 
Alternativ hotellverksamhet 
Efter en noggrannare undersökning av utförandet av de brandavskiljande 
installationerna lämnas här en kalkyl som är ökad med 200 tkr. Till detta 
vill fastighetsförvaltaren lägga en rejäl osäkerhetsfaktor (+ - 20 %). Dessu-
tom misstänker fastighetsförvaltaren att det kan komma nya överrask-
ningar när de öppnat och sett hur det ser ut. Gör det inte det håller kalky-
len med råge. 
 
Annexet byggs om till att bli en fungerande övernattningsverksamhet av 
hotelltyp. Ombyggnaden omfattar installation av hiss och anpassningar för 
tillgängligheten för rörelsehindrade. Installation av ett nytt heltäckande 
brandlarm. Komplettering med 2 st brandavskiljande dörrpartier. Bygg-
åtgärder i form av nya brandavskiljande takskikt i båda våningsplanen, 
brandavskilda fönster mot grannfastigheter och nya brandskyddade yt-
skikt där det saknas. Stora anpassningar av ventilationssystemet för att 
förhindra brandspridning. Mindre kompletteringsmålningar och viss an-
passning av elinstallation. Installation av datanät. 
 
Alternativ kontor 
För denna typ av verksamhet är brandskyddet fullgott och ingen föränd-
ring av kalkylen behövs. 
 
Annexet anpassas till att fungera som kontor och konferenslokal. Ombygg-
naden omfattar installation av hiss och anpassningar för tillgängligheten 
för rörelsehindrade. Installation av belysning för kontor och installation av 
datanät. Mindre kompletteringsmålningar och anpassning av övrig elin-
stallation och installation av datanät. Komplettering av inventarier. 
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forts. Ks § 227 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 230 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2018, § 21 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 36 
Kommunchefens och näringslivsstrategens tjänsteskrivelse den 30 april 
2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 105 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 228 Dnr Ks 2018/202 
 

Övertagande av Hästklubbens fastighet (del av Kilen 6:14) och 
översyn av avtalet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Töreboda kommun köper stallbyggnad och paddock (del av fastigheten 

Kilen 6:14) av Töreboda Hästklubb, organisationsnummer 866000-
9120 på villkor som kommunstyrelsen äger bestämma. 

 
2. Köpet finansieras genom avskrivning av lånet till Hästklubben 

(2 950 000 kronor) och ianspråktagande av eget kapital (195 500 kro-
nor). 

 
3. Övertagandet genomförs 2020-01-01. Handpenning utbetalas 2018-

06-20 med 130 700 kronor och 2019-03-01 med 64 800 kronor. Reste-
rande köpeskilling regleras 2020-01-01 genom avskrivning av lånet. 

 
4. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden och kommunsty-

relsen att revidera skötselavtalet mellan Töreboda kommun och 
Töreboda Hästklubb. Tekniska nämnden svarar för avtalets driftmäs-
siga innehåll och kommunstyrelsen för det verksamhetsmässiga. Ge-
mensamt förslag lämnas till kommunfullmäktige för beslut under 
2019. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag god-
känner kommunstyrelsen upprättat förslag till köpekontrakt och uppdrar 
åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
köpehandlingarna. 
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Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda Hästklubb uppförde stallbyggnad och paddock enligt samarbets-
avtal med Töreboda kommun 2008-06-03. Stallbyggnaden och paddocken 
ägs av Töreboda Hästklubb. Finansiering klarades med föreningens eget 
arbete och ett ränte- och amorteringsfritt lån (2 950 000 kronor) från 
Töreboda kommun. 
 
Stallbyggnaden och paddocken skulle arrenderas ut till extern part, vilket 
innebar att Töreboda Hästklubb kunde bedriva momspliktig verksamhet. 
Det i sin tur medförde att momsen på investeringen kunde lyftas. Efter 
flera år med arrendator fick Hästklubben ta över verksamheten i egen regi 
och då blev verksamheten inte längre momspliktig. Om momspliktig verk-
samhet upphör inom 10 år ska del av investeringsmomsen återföras till 
Skatteverket. Skatteverket har i år meddelat att investeringsmoms för 
åren 2017-2019 ska återbetalas. För åren 2017-2018 är det beloppet, in-
klusive avgifter och ränta, 130 700 kronor. För år 2019 är beloppet 64 800 
kronor. Beloppet för åren 2017-2018 ska betalas till skatteverket senast 
den 26 juni 2018. Om inte betalning har genomförts görs restföring hos 
kronofogden den 1 juli 2018. 
 
Töreboda Hästklubb har inte ekonomi för att klara av dessa betalningar. 
Av den anledningen har Hästklubben frågat om Töreboda kommun är in-
tresserade av att köpa stallbyggnad och paddock. Avsikten när samarbets-
avtalet skrevs 2008 och det ränte- och amorteringsfria lånet lämnades till 
Töreboda Hästklubb var att Töreboda kommun köper byggnaden någon 
gång efter 10 år. Om Töreboda kommun övertar stallbyggnad och paddock 
före 2020 överförs kravet på återföring av moms till kommunen. 
 
Genom befintligt skötselavtal från 2014-10-24 regleras upplåtelse av mark 
och skötsel av ridanläggningen. I samband med övertagande av stallbygg-
nad och paddock måste detta avtal ses över och nödvändiga justeringar 
göras. Uppdraget att ansvara för att ta fram förslag till nytt skötselavtal 
föreslår kommunchefen lämnas till tekniska nämnden och kommunstyrel-
sen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 109 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 18 maj 2018 med bilaga, 
Skötselavtal 2014-10-24 mellan Töreboda kommun och Töreboda 
Hästklubb 
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Utvecklingsutskottet beslutade den 9 maj 2018 att uppdra till kommunled-
ningskontoret att ta fram ett beslutsförslag till kommunstyrelsens sam-
manträde den 23 maj 2018. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Lars-Åke Bergman (S) i handläggningen av 
detta ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Ordföranden 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 229 Dnr: KS 2018/0166 
 

Information om klagomålsärende hos Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Klagomålet inkommer via telefon till enhetschef Jessica Jonasson. Perso-
nen som framför klagomålet vill vara anonym. Klagomålet gäller hur 
Töreboda kommun hanterat en annan persons ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 12 april 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 55 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 maj 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
Enhetschef J. Jonasson 
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Ks § 230 Dnr: KS 2018/0169 
 

Information om klagomålsärende hos Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Klagomålet inkommer via telefon till enhetschef Jessica Jonasson. Klago-
målet gäller hur Töreboda kommun hanterat en annan persons ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 16 april 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 56 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 maj 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
Enhetschef J. Jonasson 
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Ks § 231 Dnr KS 2018/0150 
 

Rapportering av inte verkställda beslut inom Vård och Omsorg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger den rapport om inte verkställda beslut och av-
brott för första kvartalet 2018, som kommunstyrelsens vård- och om-
sorgsutskott lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handling-
arna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunens revisorer för 
kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL), samt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), skyldighet att till Inspektionen 
för vård och omsorg rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal 
och på individnivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige 
och till revisorerna. 
 

 Det finns fem ej verkställda beslut under kvartal 1 2018: 
 Ett beslut om kontaktperson SoL från den 17 december 2017 

Tre beslut om boende för vuxna LSS, ett från den 1 augusti 2017 samt två 
från den 20 december 2017 
Ett beslut om särskilt boende SoL från den 10 november 2017 
 
Beslutsunderlag 
 
Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 maj 2018, § 59 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 7 maj 2018 följande; 
 Redovisningen noteras och läggs till handlingarna. 
 Redovisningen skickas till Kommunfullmäktige. 
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Protokollsutdrag skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Ks § 232 Dnr KS 2018/79 
 

Remiss från Socialdepartementet, beslutsunderlag om HPV-vacci-
nation av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker att även pojkar ska omfattas av HPV-vacci-
nation i det nationella vaccinationsprogrammet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
En remiss har inkommit från Socialdepartementet. I remissen ligger att 
regeringen vill ha synpunkter på Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag 
om att HPV- vaccination av pojkar uppfyller smittskyddslagens 
(2004:168) kriterier för att införas i det nationella vaccinationsprogram-
met. 
 
En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett 
nationellt vaccinationsprogram är enligt smittskyddslagen att det finns ett 
vaccin mot sjukdomen som går att ge utan föregående diagnos, och som 
ger mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av be-
folkningen. Vidare ska en smittsam sjukdom omfattas av ett nationellt vac-
cinationsprogram om vaccination mot sjukdomen kan förväntas; 
1. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen, 
2. vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, och  
3. vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Remiss från Socialdepartementet 2018-02-12 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 72 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Socialdepartementet 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 233 Dnr KS 2017/212 
 

Besvarande av motion om utökade/ändrade öppettider på biblio-
teken i Töreboda Moholm och Älgarås 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen om utökade/ändrade öppettider på 
biblioteken i Töreboda, Moholm och Älgarås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Mattias Faleke (V) och Therése Göransson (V) har lämnat in en motion om 
utökade/ändrade öppettider på biblioteken i Töreboda, Moholm och Älgarås, 
bilaga. I motionen föreslås att kommunens bibliotek ökar sitt öppethållande 
till att minst två kvällar i veckan stänga tidigast klockan 19.00, och att åt-
minstone en av de kvällarna stänga klockan 20.00. För att finansiera förslaget 
föreslås att biblioteket i Töreboda kan ha senare öppningstid vissa dagar i 
veckan, men att det då ska finnas tillgång till ”tidningsrum” och självbetjäning 
från kl. 10.00. 
 
Töreboda kommun har mycket generösa öppettider på sitt huvudbibliotek 
och på de bägge filialerna. Vid en ytlig jämförelse med andra bibliotek är 
det lätt att stirra sig blind på de olika hålltiderna utan att fullt ut förstå vad 
de innebär. 
 
En snabb jämförelse med Hjo kommun som i storlek är jämförbar med 
Töreboda kommun; De har öppet 34 timmar i veckan på biblioteket. De 
har inga filialer. De har tidningsrum avskilt från biblioteket. 
 
Töreboda kommun erbjuder på huvudbiblioteket 43 öppettimmar i 
veckan. Därtill kan läggas 20 timmar i veckan på filialerna. Alltså samman-
taget 63 öppna bibliotekstimmar i veckan. 
 
I de kommuner där tidningsrum finns att tillgå kommer det sig av att loka-
len erbjuder ett rum avgränsat från övriga biblioteket. Ett rum som alltså 
kan vara olåst trots att biblioteket är låst och stängt. Det måste också fin-
nas personal som kommer tidigt för att sätta ut morgontidningarna. 
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Det finns något som kallas ett ”meröppet” bibliotek. Det tillåter låntagare 
att komma in med kod under bibliotekets stängningstid. Att självbetjäning 
då nyttjas eftersom personalen inte är på plats. Det är inte ovanligt att just 
filialer ges denna typ av service. 
 
Ett genomförande av meröppet behöver utredas ytterligare där man behö-
ver se på finansieringen då detta kommer medföra ombyggnation. Nuva-
rande lokal är inte lämpad. 
 
Att utöka öppettider på vardagskvällar är troligen ingen lösning för barn-
familjer. Om man önskar fler möjligheter för barnfamiljer skulle en extra 
resurs på lördagarna vara bättre. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 maj 2017, § 68 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 8 februari 2018, § 23 
Barn- och utbildningschefens och bibliotekschefens tjänsteskrivelse den 
27 april 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 73 
   Bilaga Ks § 233/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 234 Dnr KS 2016/174 
 

Elevers faktiska närvaro i Grundskolan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till elevhälsan att revidera planen för hög 

frånvaro för elever under kommande läsår. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt elevhälsan att redovisa antal och anled-

ning till elevers frånvaro i november, april och augusti läsåret 
2018/2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Enligt skollagen 7 kapitlet 17 § ska en elev i grundskolan, specialskolan 
och sameskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den av-
sedda utbildningen, om eleven inte har giltiga skäl att utebli. 
 
Alla elever i grundskolan ska ha godkända betyg för gymnasiebehörighet. 
Varje elev ska nå ökad måluppfyllelse i en trygg miljö. Det är av stor vikt 
för måluppfyllelsen att eleven deltar i undervisningen. 
 
Skolan ska i annat fall utreda bakomliggande orsaker och vidta åtgärder. 
Orsakerna kan oftast delas in i två perspektiv, individknutna eller struktu-
rella, där brister i skolans organisation eller miljö kan vara orsak. 
 
All frånvaro som överstiger 20 % rapporteras varje månad till rektor och 
en gång per år till Utbildnings- och kulturutskottet. Beroende på orsaker 
beslutas om åtgärder. Åtgärder kan vara till exempel morgonhämtning, 
coaching per telefon/sms, stödsamtal, hemundervisning med inslussnings-
plan, allsidig elevutredning. Under veckorna 34 till och med vecka 18 har 
16 elever i årskurs 1-6, 7 elever i förskoleklass (ej obligatorisk närvaro) 
och 36 elever i årskurs 7-9 haft mer än 20 % frånvaro. 
 
Föregående läsår till och med vecka 18 var det 11 elever i årskurs F-6 och 
38 elever i årskurs 7-9. 
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Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2 maj 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 74 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Rektor L. Carlsson 
Rektor T. Broholm 
Förvaltningssekreteraren 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-23 391 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 235 Dnr KS 2018/170 
 

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för styrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
 
Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Samordningsförbundet 

Norra Skaraborgs årsredovisning 2017. 
 
2. Kommunfullmäktige beviljar för sin del Samordningsförbundet Norra 

Skaraborgs styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt årsredovisning 
2017, revisionsberättelse och granskningsrapport. 
 
Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har full-
mäktige att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamö-
ter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samordningsförbundet Norra Skaraborgs årsredovisning 2017 
Revisionsberättelse för år 2017 daterad den 23 mars 2018 med de sak-
kunnigas rapport som bilaga 
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 maj 2018, § 103 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Bengt Sjöberg (M) i handläggning av detta 
ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 236  Dnr KS 2018/0181 

 

Kultur- och fritidsstipendiater 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen utser 2018 års stipendiater enligt följande; 
 

Fritidsstipendium: Töreboda ABK 
Kulturstipendium: Sonia Monica Jakobsson 
Stipendium för verksamhet på lika 
villkor: 

Sångstrålarna, P-A 
Skagerstam 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att skriva ned kommun-

styrelsens motiveringar till valet av stipendiater. 
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att informera stipendiaterna 

om kommunstyrelsens beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun delar årligen ut ett kulturstipendium och ett fritidssti-
pendium på vardera 5 000 kronor. Stipendierna delas ut till personer eller 
föreningar som gjort betydande insatser inom kulturområdet respektive 
idrotts- och fritidsområdet. Kommun delar årligen också ut ett ”Stipen-
dium till en förening för verksamhet på lika villkor” på 5 000 kronor till en 
förening som arbetat särskilt med verksamhet på lika villkor. Kommunsty-
relsen utser stipendiaterna. Stipendierna delas ut vid firandet av national-
dagen den 6 juni. 
 
Utbildnings- och kulturutskottets ordförande Marianne Asp-Henrysson (C) 
lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inkomna nomineringar 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 23 maj 2018, § 80 
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Protokollsutdrag skickas till 
Stipendiaterna 
Barn- och utbildningschefen 
Information- och turistchefen 
Ekonomikontoret 
Ordföranden 
Kommunchefen 
Kf:s ordförande 
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Ks § 237 Dnr KS 2015/0011 
 

Information från Kommunalförbundet Skaraborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från Kommunalförbundet 
Skaraborgs sammanträde den 18 maj 2018. 
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Ks § 238  
 

Huvudrubrik 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordföranden anmäler att han beslutat i följande två brådskande ärenden; 
 
 Dnr KS 2017/445, Svar till Skolinspektionen på begäran om yttrande 

den 13 april 2018 
 
 Dnr KS 2016/156, Yttrande angående Länsstyrelsens förslag till beslut 

att meddela tillstånd till torvtäktverksamhet på fastigheten Ryholm 
1:3 

 
Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan av-
vaktas är delegerade till kommunstyrelsens ordförande. Enligt kommunal-
lagen 6 kapitlet 40 §, andra stycket ska sådana beslut anmälas vid nämnd-
ens nästa sammanträde. 
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Ks § 239 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 7 maj 2018 inklusive indi-
vidärenden samma dag, vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 14 
maj 2018, individärenden 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 9 maj 2018 och 
utvecklingsutskottets sammanträde den 9 maj 2018 
 
Övriga  delegationslista nummer 
 
äldreomsorgen   4/18 
LSS    4/18 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
kommunstyrelsens ordförande 8/18 
vård- och omsorgsutskottets ordförande 20-30/18 
kommunstyrelseledamot Pernilla Johansson 1-2/18 
barn- och utbildningschef Marita Friborg 21-22/18 
socialchef Sandra Säljö  2/18 
barn- och utbildningschef Marita Friborg 21/18 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 41-51/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Delegater som anmält beslut  
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Ks § 240  
 

Meddelanden 
 
Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
    Dnr KS 2018/0200 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg Direktions protokoll den 26 april 
2018. 
 


