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Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 6 september 2017,

Plats och tid

kl. 13.00-16.25

Bengt Sjöberg (M), ordförande
Anne-Marie Lundin (M)
Mikael Faleke (M)
Marlene Näslin (M)
Karl-Johan Gustafson (C)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande
Ursula Evje (L)

Beslutande

Lars-Åke 'Bergman (S)
Anne-Charlotte Karlsson (S), § 244-247 och 249-281
Bo Andersson (S) för Anne-Charlotte Karisson (S), § 248
Johan Cord (S)
Berit Bergman (S)
Kenneth Carlsson (S), andre vice ordförande
Therese Göransson (V)
Peter Sporrong (SD)
Övriga närvarande

Mariana Franken, kommunsekreterare

se fortsättningssida
Justerare

Peter Sporrong (SD)

Justeringens

Kommunledningskontoret

plats och tid
Underskrifter
Sekreterare
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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fortsättninq l:a sidan

fortsättning Övriga närvarande:
Bo Andersson (S), ersättare, § 244 och 249-281
Per-Ola Hedberg, kommunchef
Sandra Säljö, socialchef, § 245-251
Marita Friborg, barn- och utbildningschef, § 266-273
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Förteckning över kommunstyrelsens protokoll 2017
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§ 244 Justering

§ 245 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
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Föräldrabalken (FB)
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Föräldrabalken (FB)
247
Information om klagomålsärenden på IFO
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Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8a § Föräldrabalken (FB)
Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8a § Föräldrabalken (FB)
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Norra Skaraborg
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Köp av fastigheten Töreboda Gullkragen 4
Detaljplan för Töreboda Lilla Börstorp 4
Tillsyn och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
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av kalkdoserare

G
G
fi
G
g

256 Besvarande av motion om webbsändning, radiosändning samt
streaming av kommunfullmäktiges sammanträden
257 Besvarande av motion om att kommunen förvärvar fastigheten
med den gamla biografen Röda Kvarn med mera
258
Besvarande av motion om normalladdning av elfordon, Macken
flyttar hem
259 Besvarande av medborgarförslag om byte av kommunens
advents-/?jusdekorationer
260 Besvarande av medborgarförslag om belysning vid
fritidshemmet Galaxen
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Besvarande av medborgarförslag om ny utsmyckning i
Kyrkdammen
262 Besvarande av medborgarförslag om kommunal tvättanläggning

261

för bilar i Töreboda
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263 Information om beslut om § 37a-medel, flyktingguider och
familjekontakter - Fadderverksamhet inom näringslivet
264 Uppföljningavtekniskanämndensinvesteringsbudget2017i
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Aj ournering
Information om gymnasievalet
Bidragsbelopp till fristående skolor 2017
Skolinspektionen 2017
Sammanställning av kulturevenemang första halvåret 2017
Ansökan om bidrag till fritidsverksamhet i Moholm
Ansökan om bidrag, Aktiv fritid för alla
Solarieri kommunens regi
Information om Utbildnings- och kulturutskottets informationsoch kännedomsärenden
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Tidplan budgetprocess, budget 2019 och plan 2020-2021
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Information från kommunchefen

279

Meddelanden
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Anmälan av besluti brådskande ärenden
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Anmälan av delegationsbeslut

276
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Information om Arabiska föreningens öppethållande
Information från MTG Skaraborgs styrgrupp
Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening)
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Ks § 244

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter
Sporrong (SD).
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 245

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
Föräldrabalken (FB)
Kommunstyrelsens beslut

Bakgrund

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 26 juni 2017, § 149

Expedieras till;

Justerare
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 246

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
Föräldrabalken (FB)
Kommunstyrelsens beslut

Bakgrund

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 26 juni 2017, § 150

Expedieras till;
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Kommunstyrelsen

Ks § 247

Dnr KS 2017/0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0247

Information om klagomålsärenden på IFO
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Information om klagomål på;
@ individ- och fami5eomsorgens enhetschef, två barnärenden,
* individ- och fami5eomsorgens handläggning, två barnärenden,
* individ- och familjeomsorgens handläggning, utifrån bedömning av barns
bästa,

* två av individ- och familjeomsorgens vuxenhandläggare, ärendet gäller ekonomiskt bistånd.

Socialchef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös två tjänsteskrivelser den 24 maj 2017
Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelser den 18 maj, 30 maj och 10 juni
2017

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 26 juni 2017, § 99,100, 101, 102
och 103

Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 28 juni 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 21 augusti 2017, § 107

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 26 juni och den 21 augusti 2017
följande;
Informationen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen lämnas till kommunstyrelsen.
*

*

Expedieras till;
Socialchefen
Enhetschef A. Flodin

Enhetschef J. Jonasson
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 248

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8a § Föräldrabalken
(FB)
Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 21 augusti 2017, § 218
jäv

På grund av jäv deltog inte Anne-Charlotte Karlsson (S) i handläggningen av
detta ärende.

Expedieras till;
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 249

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kapitlet 8a § Föräldrabalken
(FB)
Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 21 augusti 2017, § 219
Expedieras till;
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Ks § 250

Dnr KS 2017/0211

Ansökan om verksamhetsbidrag 2017, Brottsofferjouren fSlorra
Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren Norra Skaraborg
(Töreboda, Mariestad och Gullspång) verksamhetsbidrag med 2
kronor per invånare för 2017, vilket innebär 18 870 kronor för
9 435 invånare.

2. Bidragsbeloppet ryms inom individ- och fami5eomsorgens budget
år 2017.

Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun tillsammans med Mariestad och Gullspång använder
sig sedan 2015 av Brottsofferjouren Norra Skaraborg, för stöd till
brottsutsatta i respektive kommun.
Brottsofferjouren Norra Skaraborg ansöker om verksamhetsbidrag med
2 kronor per invånare för 2017.
Socialchef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 24 maj 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 21 augusti 2017, § 108

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 21 augusti 2017 föreslå
kommunstyrelsen besluta följande;
Brottsofferjouren Norra Skaraborg (Töreboda, Mariestad och Gullspång
beviljas verksamhetsbidrag med 2 kronor per invånare för 2017, vilket
*

innebär 18 958 kronor för 9 479 invånare.
*

Bidragsbeloppet ryms inom individ- och familjeomsorgens budget år
2017.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Brottsofferjouren Norra Skaraborg (Töreboda,
Mariestad och Gullspång) beviljas verksamhetsbidrag med 2 kronor per
invånare för 2017, vilket innebär 18 870 kronor för 9 435 invånare.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Vård- och omsorgsutskottets förslag
och Bengt Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
Bengt Sjöbergs (M) yrkande.
Expedieras till;

Brottsofferjouren Norra Skaraborg
Ekonomikontoret
Socialchefen

rare
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Ks § 251

Dnr KS 2017/0255

Ändring i delegationsordningen för vård- och omsorgsverksamheter
Kommunstyrelsens beslut

Beslut S6.6 under rubriken Omsorg om äldre och funktionshindrade, tas bort
från delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet

Delegation S6.6 om att fatta beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 3 q
Socialtjänstlagen (SoL), kan tas bort då ovan nämnda paragraf har upphävtsl
Socialtjänstlagen. Beslut enligt 4 kap 1 § SoL finns i övriga beslut under rubri
ken Omsorg om äldre och funktionshindrade.
Socialchef Sandra Säljö lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunsekreterare Marita Asps tjänsteskrivelse den 4 juli 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 21 augusti 2017, § 109

Expedieras till;

Äldreomsorgschefen
Biträdande äldreomsorgschefen
Intendent P. Kersna
Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Ks § 252

Dnr KS 2017/0231

Köp av fastigheten Törpboda Gullkragen 4
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige köper fastigheten Töreboda Gullkragen 4 av
VänerEnergi AB för 1 krona och på villkor i övrigt som kommunstyrelsen ägei
bestämma. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.
Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag godkänne:
kommunstyrelsen upprättat förslag till avtal.
Sammanfattning av ärendet

Förslag till avtal om överlåtelse av fastigheten Töreboda Gullkragen 4 förelig?
ger. Enligt avtalet överlåter VänerEnergi AB fastigheten Töreboda Gullkrager
4 till Töreboda kommun för en köpeskilling av 1 krona. Tillträdesdag är den :
oktober 2017.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal om överlåtelse av fastigheten Töreboda Gullkragen 4
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 114
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Ekotxomikontoret

Plan- och exploateringschefen
Administrativ assistent K Roslund Berg

;
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Ks § 253

Dnr KS 2017/0180

Detaljplan för Töreboda Lilla Börstorp 4
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Lilla
Börstorp 4, Antagandehandling juli 2017.
Sammanfattning av ärendet

Fastigheten är, och har under flera år på grund av brand varit obebyggd. Fast
ighetsägaren önskar bygga ett nytt småhus men byggrätten är inte tillräcklig
gällande detaljplan.
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra samråd för Töreboda Lilla Börstorp 4 under pe"
rioden 15 maj - 5 juni 2017.
Plan- och exploateringschefen skriver att detaljplanen har varit föremål för
samråd som godkänts av alla berörda. Plan- och exploateringschefen föreslåi
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Töreboda Lilla Börstorp 4
Antagandehandling juli 2017.
Beslutsunderlag

P}an- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 27 april 2017 med bilag
Samrådshandling
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 80
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilagorna, Antagandehandling juli 2017 och Samrådsredogörelse juli 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 115

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 254

Dnr KS 2017/0251

Tillsyn och taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt mi5ö- och byggnadsnämnden att, för
Töreboda kommuns del, utföra kommunens uppgifl:er enligt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
2. Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat
förslag till taxa för anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, bilaga.
3. Med hänvisning till ovanstående ska miljö- och byggnadsnämndens regle
mente ändras så att den omfattar den nya lagstiftningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har fått ett nytt tillsynsuppdrag avseende e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare enligt en ny lag som Riksdagen beslutade om den 17
maj 2017. Riksdagen antog den 17 maj 2017 regeringens proposition
2016/17:132 en Lag om e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare som gäller från och med den 1 juli 2017. De nya reglerna är till övervägande delen er
anpassning till EU:s reviderade tobaksproduktdirektiv.
Den nya lagen innebär en reglering av marknaden för e-cigaretter med tillbe
hör som i stort sett korresponderar mot nuvarande Tobaksiag. Kommunern;
ska svara för den omedelbara tillsynen 26 § och ta emot anmälan om försäljning enligt 20 §. Kommunerna ska också få sanktionsmöjligheter (föreläggav
den och förbud) enligt 31-32 §§ och möjligheter till kontrollköp enligt 37 §.
Samverkan mellan myndigheter, främst kommunen och polisen, regleras
också.

Kommunfullmäktige har att besluta vilken nämnd som ska ansvara för arbetsuppgifterna enligt den nya lagstiftningen och vilka avgifter som ska tas «
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Mi5ö- och byggnadsnämnden har idag tillsynsansvaret för tobaksförsäljning
enligt Tobakslagen. Hanteringen av e-cigaretter är en del av EU:s tobaksdirektiv. Försäljning till konsument av dessa produkter sker oftast på samma
försäljningsställen som tobaksprodukter och lagstiftningen är i det närmaste
identisk. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är naturligt att
kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att hantera dessa frågor inom ramen för nuvarande tillsynsverksamhet.
Enligt 46 § får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt 20 §. E-cigaretter utgör en ny, egen grupp av produkter med egen
lagstiftning. Detta betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering
och tillsyn ska hanteras för sig. Eftersorn lagstiftning och uppdraget är så likt
det som gäller för tobaksförsäljningen är det optimalt att taxan blir identisk
med den för tobakslagen. Tillsynen kommer dock i stor utsträckning att
kunna samordnas med tobakstillsynen vilket ger lättnader i tidsåtgången vid
tillsyn.
Mi5ö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2017 föreslå kommunfullmäktige i de tre kommunerna besluta följande:
a) Mi5ö- och byggnadsnämnden ska utföra kommunens arbetsuppgifter enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
b) Faststäila taxa för anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag.
c) Med hänvisning till ovanstående ska miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att den omfattar den nya lagstiftningen.
Beslutsunderlag

Regeringens förslag till lagtext, proposition 2 016 / 17 :13 2
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 13 juni 2017, § 82 med förslag
till taxa

Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 124
Bilaga Ks § 254/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Taxa enligt Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (förslag)
Enligt 46 S Lag om elektroniska cigaretter och påfyunadsbehåuare fåt kommunfullmäktige meddela föresföfter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över de som bedriver
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehåuare.
Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för tillsyn enligt Lag
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållate (Ptop.20l 6/ 17:132) och de föresföfter som
meddelats med stöd av lagen.
2 § Avgiftsskyldig Åt den som bediivet anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter
och påfyunadsbehållare.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som sker med anledning av klagornål som visar sig vara obefogat och dät verksamhetsutövaren samtidigt har uppf5rut kravet på egenkontrou inom det område klagornålet avser.
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av ?S/iiljö- och byggnadsnämnden enligt
Lag om elektroniska cigaretter och påfyunadsbehåuare ellet föteskrifter meddelade med stöd
av lagen överklagas.

4 e) ]'Vfiliö- och byggnadsnämnden får för vatje kalendetår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och tirnavgiftetna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentptisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober åtet före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning År oktober månad 2016.

5 § Beslut om a4t? enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnadsnämnden.
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift ellet i täkning

Avgiff med anledning av anmälan
8 e3 Avgift för handläggning med anledning av anmälan av försäljning av elektroniska cigarettet
och påf5runadsbehållare tas ut med 1314 kt.

Avgift med anledning av anrnälan ska betalas för vatje avgiftsbelagd verksamhet som anmälan
avset.

9 § Om det i beslut i anrnälningsärende förordnas att besiktning ska ske av den verksamhet euer
åtgätd beslutet avser, ingåt kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften.

?s

4
7

Sida 2 av 2

Om besiktning måste ske vid ytterligare tillfäue, tas timavgift enligt 10 S ut för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
Timavgift
10 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd handläggningstid
(timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med expertet och
myndigheter, inspektioner, resor, revisioner och kontrouer i övtigt, beredning i öviigt i ärendet
samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räföas in restid.

Tirnavgift tas ut för varje påböi'ad halv tirnme nedlagd handläggningstid.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagai: meuan klockan 19.00 och
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyåtsafton, påskafton, rnidsommarafton euer helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånget ordinarie timavgift.

Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som År anmälningspliktig enligt vad som
framgåt av 8 S ovan.

Överklagande
11 § Beslut om avgift övetklagas hos förvaltningstätten.
Denna taxa träder i kraft den xx 2017.
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Dnr KS 2017/0283

Yttrande över ansökan om kameraövervakning för fjärrstyrning av
kalkdoserare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot mi5ö- och byggnadsnämndens ansökan om kameraövervakning för fjärrstyrning av kalkdoserare vid sjön
Velen.

Sammanfattning av ärendet

Mi5ö- och byggnadsnämnden i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommu
ner ansöker om att få sätta upp två övervakningskameror för fjärrstyrning ai
kalkdoserare vid sjön Velen.
Mariestads kommun, verksamhet miijö- och bygg har ansvaret för den kalkning av sjöar och vattendrag som utförs i Töreboda kommun. Kommunen erhåller statsbidrag för detta arbete från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
En del av kalkningen i kommunen utförs med hjälp av en kalkdoserare. Kalkdoseraren är uppställd på fastigheten Pjungserud 1:5 i anslutning till den
mätstation som SMHI har för mätning av vattenflödet i Mossån.
Kalkdoseraren har renoverats under 2016 och kan idag fjärrstyras via dator
eller telefon. För att minska behovet av tillsyn vid anläggningen behöver två
övervakningskameror installeras. Man behöver idag besöka doseraren varje
vecka för att se till att allt fungerar. Med två övervakningskameror skulle dea
räcka med ett besök var tredje vecka. Behovet av kameraövervakning är sär
skilt stort vintertid då eventuell isläggning av ån måste bevakas så att kalkningen kan ske under alla isfria perioder utan risk för att kalken ska bli liggande ovanpå isen. I samband med snösmältning är det mycket viktigt att
kalkningen kan påbörjas direkt när isen har smält. Detta för att undvika låg=

pH-värden i vattnet som kan orsaka skador på djurlivet i Mossån, Ålsjön och
Velen.
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Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens ansökan den 27 juli 2017
Visions huvudskyddsombud yttrande den 18 augusti 2017
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : Kommunstyrelsen har inget att erinra mot miljö- och
byggnadsnämndens ansökan om kameraövervakning för fjärrstyrning av
kalkdoserare vid sjön Velen.
Kenneth Carlsson (S): Tillstyrker Bengt Sjöbergs (M) yrkande.

Expedieras till;
Länsstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
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Dnr KS 2016/0321

Besvarande av motion om webbsändning, radiosändning samt
streaming av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att ta fram ett
förslag till webb- och radiosändning med ?jud av kommunfullmäktiges
sammanträden. I uppdraget ingår att lämna förslag till finansiering.

1.

2. Frågan tas upp till behandling i samband med budget 2018.
Sammanfattning av ärendet

Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) har lämnat in en motion om
webbsändning, radiosändning samt streaming av kommunfullmäktiges sam
manträden, bilaga. I motionen yrkas att;

kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas och finnas tillgängliga på Töreboda kommuns hemsida,
webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt för nedladdnit
och strömmande lyssning för smartphones, surfplattor, och motsvaran-

*

*

de,
*

*

webbsändningen ska omfatta Ijud och bild,

webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens ?jt
anläggning förklarats godkänd samt sessionssalens möblering setts öV(

Kostnaden för detta tas från kommunfullmäktiges egen budget vilken even
ellt kan behöva utökas för detta ändamål.

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 februari 2017 att remittera motioner
till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 17 ma
2017.
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Turist- och informationschefen och kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta fö5ande;

Motionen angående webbsändning, radiosändning, samt streaming av
kommunfullmäktiges sammanträden avslås på grund av ekonomiska

*

skäl.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag om webb- och radiosändning med ?jud. I uppdraget ska ingå förslag till finansiering.

*

Sammanfattningsvis finns det olika sätt att genomföra webbsändning på:
ii Webbsändning kan göras rned hjälp av fast eller rörlig videoutrustning.
Erfarenheter visar att rörlig utrustning och tekniker skapar möjlighet till
bra kvalitet och flexibilitet.

För att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden krävs en bra ?jud
anläggning, öppen internet-förbindelse och struktur för mötet, samt användning av mikrofon.
* Webbsändningstjänsten konverterar programmet till en strömmande media, att sändningen blir tillgänglig för lyssnare via smartphones och surfplattor.

0

Investering för webbsändning som omfattar ?jud och bild beräknas till cirka
250 000 kronor. Den årliga driftkostnaden beräknas till 200 000 kronor. Var
sig investering eller driftkostnad ryms inom 2018 års budget.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 19 december 2016, § 144
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 31
Turist- och informationschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse den 1
juli 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 125
Bilaga Ks § 256/17

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Turist- och informationschefen
Ekonomikontoret

Ekonomiberedningen
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Motion am. webbsändnins?. radiosändning samt streamim? ay
kommunfullmäktiges sammanträden.

En fömtsättning för folkstyre m att folket kan skaffa sig information som underlag :tör sina
val.

Det är ytterst viktigt att politiken finns tillgänglig när medborgaren har möjlighet att födel aV
den.

D.v.s. om medborgarna inte har möjligheten att besöka komrnunfullmäktige ska kornmunen
kunna erbjuda att sarnmanträdet finns tillgängligt ändå.
På så vis tror vi dels att intresset att engagera sig politiskt ökar sarnt att vi sförker fiillmäktiges
roll och dessutom kan våra kornrnuninvånare fa insyn i den politiska debatten.
Om man tittar på våra samarbetskommuner Mariestad och Guklspång så ligger de steget före

(

oss och sänder redan via webb och radio, nu tycker vi att det är Törebodas mr och föreslår
därför
(

ATT:

* kommunfullrnäktiges sarnrnanträden ska direktsändas och finnas til}gängliga på Törebodas
kommuns hemsida

* webbsändningar samt information ska finnas tillgängligt för nedladdning och strömmande
lyssning för smartphones, surfplattor och motsvarande.
* webbsändningen ska omfatta ljud- och bild
* webbsändningarna påbörjas snarast men först efter att kommunens Ijudanläggning förklarats
godkänd samt sessionssalens möblering setts över.
Kostnaden för detta fös från kommunfullmäktiges egen budget vilken ev kan behöva utökas för
detta ändamål, i sann demokratisk anda.

(

161219
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Besvarande av motion om att kommunen 't6rvärvar fastigheten med
den gamla biografen Röda Kvarn med mera
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen om att kommunen förvärvar fastigheten med den gamla biografen Röda Kvarn med mera då det finns en privat
intressent.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Faleke (V) och Therese Erikson (V) har lämnat in en motion om att
kommunen förvärvar fastigheten med den gamla biografen Röda Kvarn med
mera, bilaga.
I motionen yrkas att kommunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och varsamt renoverar och anpassar den så att lokalen kan nyttjas till
teaterföreställningar, konserter, filmvisningar, möten och kurser. I förslaget
ingår också tillgänglighetsanpassning av lokalen samt att kommunen ställer
fastigheten till förfogande för kommuninvånarnas kulturella aktiviteter.
Utvecklingsutskottet beslutade den 12 april 2017 att remittera motionen till
Utbildnings- och kulturutskottet för utredning och yttrande och till
Törebodabostäder AB för yttrande senast den 2 augusti 2017.
Törebodabostäder AB skriver att de har besökt fastigheten då den även inne
håller en bostad. Bedömningen är att bolaget inte kan renovera och skapa ex
hyreslägenhet med en hyra som är rimlig, på grund av fastighetens nuvarande skick och ?judproblematiken från biograflokalen. Törebodabostäder se
ingen möjlighet att skapa en sund ekonomi för fastigheten och deras svar pa
förfrågan blir därför nej. Om kommunen beslutar att förvärva fastigheten är
Törebodabostäder öppna för en diskussion kring förvaltningen av fastighet«
alternativt ägande med full kostnadstäckning från kommunen.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 mars 2017, § 41

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 73
Törebodabostäder AB:s yttrande den 9 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 126
Bilaga Ks § 257/17
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Motion om Röda kvarn

I

Till ett levande kulturliv hör rnöjligheten att nyttja lokaler för att utöva denna kultur i. Töreboda har
en gamrnal biograf, Röda Kvam, som inte varit öppen för allmärföeten de senaste åren. Nu finns en

möjlighet att kommunen skulle kunna förvärva samt varsamt renovera fastigheten och anpassa den
så att lokalen kan nyttjas till teaterföreställningar, konserter, filmvisningar, möten och kutser. Till
detta hör självklart också tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade.
Detta skulle innebära ett stort lyft för kulturlivet i Töreboda samtidigt som det skulle vara värdefullt
(

att bevara en unik byggnad i centrum.
Vi yrkar därf?ar att
kornmunen genom sitt fastighetsbolag förvärvar fastigheten och renoverar den enligt ovan
komrnunen sföller fastigheten till förfogande för korn?rnuninvånarnas kulturella aktiviteter

(

t

Vänsterpartiet Töreboda
Genom
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Dnr KS 2016/0269

Besvarande av motion om normalladdning av elfordon, Macken
flyttar hem
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen om normalladdning av elfordon,
Macken flyttar hem besvarad med tekniska nämndens och Törebodabostädei
AB:s yttranden samt kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att lämna förslag p:
hur frågan om att initiera en diskussion med bostadsrättsföreningar och privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till laddplatser för elfordon i Töreboda kommun kan hanteras.

Sammanfattning av ärendet

Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om normalladdning av elfordon,
Macken flyttar hem, bilaga. I motionen yrkas;
*

*

*

att laddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade,

att kommunen ska verka för att Törebodabostäder AB inrättar laddplatser för elfordon till bolagets hyresgäster och
att kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och
privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till laddplatsex
för elfordon i Töreboda kommun.

Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 att remittera motione
till tekniska nämnden, Törebodabostäder AB och komrnunledningskontoret
för utredning och yttrande senast den 26 april 2017. Utvecklingsutskottet
uppdrog vidare åt kommunledningskontoret att ta fram en plan eller model
för hur kommunen kan genomföra motionens förslag.
Tekniska nämnden beslutade den 16 maj 2017 att lämna följande yttrande:
"För de fordon som tekniska nämnden ansvarar för är endast något enstaka
fordon än så länge i behov av en plats för laddning men behovet
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kommer med tiden säkerligen att öka och då avser tekniska nämnden säker-

ställa att det också finns möjligheter till att ladda dessa på lämpliga platser.
Tekniska kan också vara behjälplig övriga kommunala verksamheter att anlägga/installera laddningsutrustning på kommunal mark, men endast vara
behjälpliga som en rådgivande instans vid installationer på andra platser."
Törebodabostäder AB meddelar i yttrande den 8 juni 2017 att bolaget följer
utvecklingen och avser att ta fram platser när behoven uppkommer. l första
hand förbereds möjligheter i samband med nybyggnation.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 oktober 2016, § 105
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 234
Tekniska nämndens protokoll den 16 maj 2017, § 100
Törebodabostäders yttrande den 8 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 127
Bilaga Ks § 258/17

Expedieras till;

Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Plan- och exploateringschefen
Näringslivs- och kommunutvecklaren
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MA(KEN FLYTTAR HEM
Motion om infrastruktur för normalladdning av elfordon
Ett eldrivet fordon ska till största del laddas vid det hem eller den verksamhet:

som fordonet är stationerat. För att sådan laddning ska kunna utföras på ett

enkelt och säkert sätt krävs tillgång till en så ka!lad laddbox. Att laddaafulltfrån
en laddbox tar melian 1 till 12 tirrtmar beroende på laddeffekt och batteristorlek.
Utrustningen kostar mellan 5000-12000 kr per laddplats.

?föreboda kommun har nyligen fattat beslut om att införa laddfordon i sina .
Slörltc-,mhöPQr
r;r )+f
1/grkliriht»t
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verksamheter. För
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installeras på

t

piatser där kommunala fordon finns stationerade.

En villaägare kan själv enkeit fatta beslut om att instal)era en laddbox. Boende i

hyres- elför bostadsrätt är istället beroende av att motsvarande tjänst erbjuds av

l

hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen. Här kan Töreboda kommun göra
skillnad genom sitt bostadsbolag Törebodabostäder samt diskussion med enskilda
hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.
Vi föreslår därmed:
att

laddboxar installeras där kommunala fordon finns stationerade

att

kommunen ska verka för att Törebodabostäder inrättar laddplatser för

att

elfordon till bolagets hyresgäster
kommunen initierar en diskussion med bostadsrättsföreningar och

privata husägare om hur vi kan bygga upp en bra tillgång till
!addplatser för eifordon i Töreboda kommun
Töreboda 2016-10-30

Centerpartiet i Töreboda genom
i

/

l

Daniel Nord
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Besvarandp av medborgarförslag om byte av kommunens advents/Ijusdekorationer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om byte av kommunens advents- /?jus-dekorationer och uppdrar till tekniska nämnden att, i samråd
med kommunledningskontoret, byta ut kommunens advents- och juldekorationer i god tid före l:a advent. Pengarna 130 000 kronor tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om byte av kommunens advents- /ljusdekorationer. Det föreslås att kommunens advents- och juldekorationer byts
ut. I fjol var till exempel belysningen i torggranen trasig stora delar av tiden.
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28 juli
2017.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 29 juni 2017 att lämna följande yttrande: Tekniska nämnden rekommenderar Töreboda kommun att
tillstyrka medborgarförslaget då befintliga ?jusdekorationer är undermåliga.
Utredningen som gjorts påvisar ett investeringsbehov om 70 000-150 000
kronor beroende på ambitionsnivå. Tekniska nämnden överlåter till
Töreboda komrr»un att besluta om ambitionsnivå och hur finansiering ska
ske.

Beslutsundedag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 12
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 52
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll den 29 juni 2017, § 176
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 128

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0014

Besvarande av medborgarförslag om belysning vid fritidshemmet
Galaxen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om belysning vid fritidshemmet Galaxen besvarat med de åtgärder som kommer att vidtas. I samband
med att den sist beställda modulen färdigställs kommer ytterbelysningen på
hela skolområdet att kompletteras. En ny belysningspunkt kommer att
monteras på den östra delen av parkeringen och den västra delen av
parkeringen kommer att förstärkas i samband med gång- och cykelvägens
utbyte till LED-belysning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om belysning vid fritidshemmet Galaxen.
Det föreslås att belysning sätts upp på parkeringen vid fritidshemmet.
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28 juli
2017.

Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 föreslå kommunfullmäktige i
Töreboda att avslå medborgarförslaget. Fastighetsavdelningen har utrett
ärendet och kommit fram till föijande:
Belysningen är idag rnonterad i enlighet med personalens önskemål, inga
andra synpunkter är kända. I samband med att den sist beställda modulen
färdigställs så kommer ytterbelysningen på hela skolområdet att kompletteras och en ny belysningspunkt monteras på den östra delen av parkeringen,
den västra kommer att förstärkas i samband med GC-vägens utbyte till LED.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2017, § 13
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 53
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 142
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 129

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0046

Besvarande av medborgarförslag om ny utsmyckning i Kyrkdammer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om ny utsmyckning i
Kyrkdammen då Verksamhet teknik genomfört de åtgärder som önskades i
medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om ny utsmyckning av Kyrkdammen. De
föreslås att den vattensprutande sälen i Kyrkdammen på kyrkans östra sida,
vilken varit borta sedan många år, ersätts med en ny säl.
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 28 juli
2017.

Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 föreslå kommunfullmäktigei
Töreboda att besluta:

Kommunfullmäktige konstaterar att Verksamhet teknik har genomfört de åt
gärder som önskas i medborgarförslaget. Medborgarförslaget är därmed be?
svarat.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2017, § 23
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 54
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 141
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 130

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 262

Dnr KS 2017/0055

Besvarande av medborgarförslag om kommtinal tvättanläggning för
bilar i Töreboda

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om kommunal tvättanläggning för bilar i Töreboda med motiveringen att en sådan anläggning som är
till för kommuninvånare och turister inte är en kommunal angelägenhet och
kan lösas på kommersiella grunder.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om kommunal tvättanläggning för bilar i
Töreboda. Ingivaren har läst i kommunens riktlinjer för tvätt av bil att man
ska göra detta på avsedd plats eller i en "gör det själv hall". Som det är i dag
finns ingen sådan anläggning i kommunen. Ingivaren föreslår därför att kommunen utreder om det skulle vara lämpligt att bygga en anpassad tvättplats
för bilar i Töreboda. Med en strategisk placering av denna skulle man kunna
anse att det är en bra service både för kommunens invånare och för de som-

marturister som kommer varje år med husbilar och husvagnar.
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 mars 2017 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för yttrande och till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 28 juli 2017.
Verksamhet miljö- och bygg anser att det är ett bra förslag att en så kallad
"gör det själv hall" startas i Töreboda, i kommunal regi eller privat regi. Det
stämmer att "Miljökrav på fordonstvätt - Mariestad Töreboda Gullspång", ar
tagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 anger att bilen inte ska
tvättas på gatan utan i en gör-det-själv-hall eller en automatisk biltvätt. Installation av en ny sådan anläggning ska uppf5rlla ovanstående riktlinjer.
Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 föreslå att kommunfullmäktige i Töreboda avslår medborgarförslaget med motiveringen att en tvättanläggning för bilar som är till för kommuninvånare och turister inte är en kor
munal kärnverksamhet.

Justerare

,{, A"

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-06

417

forts. Ks § 262

Verksamhet teknik har handlagt ärendet och rekommenderar inte att kommunen anlägger och driver en tvättanläggning som nyttjas av allmänheten då
detta inte kan anses vara en kommunal kärnverksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2017, § 24
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 55
Miljö- och Byggnadsförvaltningens yttrande den 24 mars 2017
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 140
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 131

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0194

Information om beslut om § 37a-medel, flyktingguider och familjekontakter - Fadderverksamhet inom näringslivet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsens i Jönköpings län beslutade den 13 juni 2017 att bevilja
Töreboda kommun 350 300 kronor för insatsen Fadderverksamhet inom nä-

ringslivet, inom ramen för § 37a förordning om statlig ersättning för att
stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter
(2010:1122).
Syftet med ansökan är att rekrytera faddrar inom företag och skapa nätverk
mellan näringslivet och nyanlända. Syftet är att nyanlända genom möten ska
skapa större nätverk inom näringslivet samt att företag ska kunna uppmärk?
samma potential inom målgruppen och lättare kunna rekrytera ny arbetskraft.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens i Jönköpings län beslut den 13 juni 2017 om § 37a-medel, fly
tingguider och familjekontakter - Fadderverksamhet inom näringslivet
Ansökan 2017 om § 37a-medel, flyktingguider och familjekontakter - Fadde
verksamhet inom näringslivet den 14 juni 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 133

Expedieras till;
Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
Socialchefen

Integrationscheferna
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Dnr KS 2017/0166

llppfölining av tekniska nämndens investeringsbudget 2017 i samband med prognos 2, Töreboda kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 14 juni 2017 att godkänna prognos 2 för
tekniska nämndens investeringsbudgeti Töreboda kommun år 2017.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens eko
nomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt
över nämndernas ekonomi.

Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudgeti Töreboda kommun.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 117
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Ajournering
Sammanträdet ajourneras i20 minuter (klockan 14.45-15.05).
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Dnr 2016/0267

Information om gymnasievalet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Studie- och yrkesvägledare Rodica Lotrean informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 17 augusti 2017 om 2017-års antagning
till gymnasiet. Det finns 97 elever i årskurs 9. Av dessa är 63 antagna antingen till utbildning i Skövde (51 elever) eller Mariestad (12). Till
Naturbruksgyrnnasiet Sötåsen är fyra elever antagna. Tretton elever är antagna till IM Språkintroduktion och 14 elever är antagna till IM Preparand.
Till Introduktionsprogrammet/gymnasiesärskolan är en elev antagen liksom
till Hotell restaurang och bageri/gymnasiesärskola.
Mer information om antagningen finns på www.utbildningskaraborg.se
Rektor Leif Carlsson redogjorde vid Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde för betygen för eleverna i årskurs nio. Resultatet är i stort sett ilik?
het med föregående års.
Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti20l7, § 57
Utbi}dnings- och kulturutskottet beslutade den 17 augusti 2017 att utskottel
har tagit del av informationen.
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Dnr KS 2016/00208

Bidragsbelopp till fristående skolor 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar de framräknade bidragsbeloppen till fristående
skolor 2017 för förskola, skolbarnomsorg, grundskola årskurs F-6 och
grundskola årskurs 7-9, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 17 augusti 2017 om bidragsbelopp för
friskola år 2017, förskola, skolbarnomsorg, grundskola årskurs F-6 och
grundskola årskurs 7-9. Nya belopp räknas fram varje år.
Ersättning per elev och termin är:
Förskola

57 089 kronor

Skolbarnomsorg

17 934 kronor

Grundskola åk F-6

40 555 kronor

Grundskola åk 7-9

58 321 kronor

Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti 2017, § 58
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 17 augusti 2017 föreslå kon'
munstyrelsen besluta att anta de framräknade bidragsbeloppen för skolbarnomsorg, grundskola årskurs F-6 och årskurs 7-9.
Bilaga Ks § 267/17

Expedieras till;
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
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Bidragsbelopp friskola 2017

Förskola
Töreboda Kommun

Bidragsbelopp till fristående förskolor 2017

Antal barn
443

1). UNDERVISN?NG

per elev (kr)

Totalt (tkr)

Personal

35 630

80 428

Specialpedagog

gog

2 052

Skolledare & Kvalitetsutvecklare

130

293

Fortbildning

100

226
82 999

2). LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING

Totalt (tkr)

per elev (kr)

Förbrukningsmaterial

912

2 059

Satsning IT

207

467

Övriga kostnader tex: simskola, försäkring, Licenser

121

274

Kapitalkostnader

317

716
3516

3). MÅLTIDER

per elev (kr)

Totalt (tkr)

Måltidskostnad inkl fasta kostnader

3 454

7 797

?i797

4). LOKALER

Totalt (tkr)

per elev (kr)

Samtliga lokaler
förskola
Hyra & övriga lokalkostnader

5 366

Städ och vaktmästare

2076

4 686

7 442

16 799

5). ADMINISTRATION
Summa ersättning punkt 1-4:

Totalt (tkr)

Summa ersättning enligt punkt 1-5:

per elev (kr)

49 222

ui iio

1 477

3 333

Administration (schablon om 3 %):

6). MOMSBIDRAG SAMT ERSÄTTING PER ELEV

12 113

Totalt (tkr)

per elev (kr)

50 699

114 444

Momsersättning med schablon om 6%:

3 042

6 867

Reducering för föräldraavgifter

-3160

-7133

Total ersättning år 2017 per barn:

114 177

Ersättning per elev och termin:

57 089

hs,v a-g ]<o 0
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Bidragsbelopp friskola 2017

4

Skolbarnomsorg
Töreboda Kommun
Antal elever

1). UNDERVISNING
Personal

278

Totalt (tkr)

Specialpedagog
Skolledare & kvalitetsutvecklare

per elev (kr)

7 554

27 172
inräknat

254

913
28 085

2). LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING
Förbrukningsmaterial
Satsning IT

Totalt (tkr)
115

per elev (kr)
414

o

o

Övriga kostnader tex: simskola, försäkring, Licenser

sg

211

Kapitalkostnader

86

309
934

3). MÅLTIDER
Måltidskostnad inkl fasta kostnader

Totalt (tkr)
677

per elev (kr)
2 435

2 435

4). LOKALER

Totalt (tkr)
Samtliga skolor

per elev (kr)

exkl Centralskolan

Hyra & övriga lokalkostnader
Städ och vaktmästare

5). ADMINISTRATION
Summa ersättning punkt 1-4:

Administration (schablon om 3 %):

6). MOMSBIDRAG SAMT ERSÄTTING PER ELEV

1242

4 468

704

2531

1946

6 999

Totalt (tkr)

38 453

321

1 154

Totalt (tkr)

Summa ersättning enligt punkt 1-5:
Momsersättning med schablon om 6%:
Reducering för föräldraavgifter
Total ersättning år 2017 per elev:

Ersättning per elev och termin:

)zm a< 8f ?>

per elev (kr)

10 690

per elev (kr)
39 607
2 376

-1 700

-6115

35 868

17 934
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Bidragsbelopp friskola 2017

Grundskola

(åkF-6)

Töreboda Kommun
639

Antal elever

1). UNDERVISNING

Totalt (tkr)

Personal

per elev (kr)
28 009

43 833

Specialpedagog
Skolledare & kvalitetsutvecklare

818

1280

1940

3 035

o

o

540

Fortbildning

112

175
48 323

2). LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING

Totalt (tkr)

Förbrukningsmaterial

per elev (kr)
1031

1613

Satsning IT

545

853

Övriga kostnader tex: simskola, försäkring, Licenser

333

522

Kapitalkostnader

411

644
3 632

2). ELEWÅRD OCH HÄLSOVÅRD

Totalt (tkr)

per elev (kr)

Kurator
Skolhälsa

697

iogi

1045

1635
2 726

3). MÅLTIDER

Totalt (tkr)

Måltidskostnad inkl fasta kostnader

per elev (kr)
5 266

8 241

8 241

4). LOKALER

Totalt (tkr)

per elev (kr)

Samtliga skolor
exkl Centralskolan

Hyra & övriga lokalkostnader

5 527

8 649

Städ och vaktmästare

1737

2 719

7 264

11 368

5). ADMINISTRAT?ON

Totalt (tkr)

Summa ersättning punkt 1-4:
Administration (schablon om 3 %):

6). MOMSBIDRAG SAMT ERSÄTTING PER ELEV
Summa ersättning enligt punkt 1-5:
Momsersättning med schablon om 6%:

Total ersättning år 2017 per elev:

Ersättning per elev och termin:

ss at ;g,.c i

per elev (kr)
47 471

74 290

1424

2 229

Totalt (tkr)

per elev (kr)
48 895

76 518

2 934

4591

81 110

40 555

*föet.soo,q KOMMUN
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Bidragsbelopp friskola 2017

Grundskola

(r»h 7-9)

Töreboda Kommun
284

Antal elever

1). UNDERV?SNING

rotait (tkr)

Personal

per elev (kr)
15 goi

Specialpedagog

ss ggo

509

1793

Skolledare & Kvalitetsutyecklare

1397

4 920

syo

1012

3 563

Fortbildning

48

169
66435

2). LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING

Totalt (tkr)

per elev (kr)

Förbrukningsmaterial

898

3 162

Satsning IT

247

868

Övriga kostnader tex: simskola, försäkring, Licenser

156

548

Kapitalkostnader

186

655
5 233

2). ELEWÅRD OCH HÄLSOVÅRD

Totalt (tkr)

per elev (kr)

Kurator

793

2791

Skolhälsa

904

3 183
5 974

3). MÅLTIDER

Totalt (tkr)

Måltidskostnad inkl fasta kostnader

4). LOKALER

per elev (kr)
2365

8 326

2365

8326

Totalt (tkr)

per elev (kr)

Endast
Centralskolan

Hyra & övriga lokalkostnader

4 081

Städ och vaktmästare

1846

6 499

5 926

20 867

5). ADM?NISTRATION

Totalt (tkr)

Summa ersättning punkt 1-4:
Administration (schablon om 3 %):

6). MOMSBIDRAG SAMT ERSÄTTING PER ELEV
Summa ersättning enligt punkt 1-5:
Momsersättning med schablon om 6%:
Total ersättning år 2017 per elev:

Ersättning per elev och termin:

,mnt-t at /'-?0
Å.< ?';

Totalt (tkr)

14 368

per elev (kr)
30 341

106 834

910

3205

per elev (kr)
110 039
6 602

116 641

58 321
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Dnr KS 2017/00233

Skolinspektionen 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 17 augusti 2017 att skolinspektionen har
begärt uppgifter från huvudmannen inför den regelbundna tillsynen som ska
genomföras under hösten 2017. Alla huvudmän, kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet, kommer att få besök från skolinspektionen under en treårsperiod från och med 2015. Syftet
med tillsynen är att bidra till en trygg mi5ö, goda kunskapsresultat och en lik
värdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gällei
för den granskande verksamheten.
Tillsynen börjar med en kartläggning av huvudmannens verksamhet. Utifrån
vad denna kartläggning visar kan tillsynen läggas upp på olika sätt. Vanliga
inslag är dokumentstudier, besök, lektionsobservationer och intervjuer med
ansvariga för skola/verksamheten. Lärar- och elevintervjuer kan också ingå.
Inför tillsynen genomförs en bedömning av nationella prov och en enkätundersökning (Skolenkät) där pedagogisk personal, elever och vårdnadshavart
får ge sin syn på skolan. Uppgifterna är fördelade på olika verksamheter. Upl
deiningen är fakta om verksamheten 1) förskola, 2) fritidshem, 3) förskoleklass och grundskola, 4) grundsärskola, 5) gymnasieskola och 6) vuxenutbilt
ning. Under rubrikerna redovisas bland annat hur verksamheten är organise
rad, resultat, hur man möter barn/elever med annat modersmål, kompetens
utvecklingsbehov, arbetet mot kränkande behandling. Vidare beskrivs utvecklingsarbetet i verksamheten samt särskilda satsningar. Vidare undersöl
hur elevhälsan är organiserad, vilka kompetenser som ingår samt att de olik
kompetenserna inom elevhälsan kan medverka i det förebyggande och främ
jande elevhälsoarbetet. Utöver begäran om information inför regelbunden
tillsyn har även ett antal planer, riktlinjer med mera som är antagna i kommunen redovisats till Skolinspektionen. Skolinspektionen kommer att besö}
Centralskolan, särskolan på Centralskolan och särskolan på Kilenskolan. De
kommer genomföras intervjuer med personal, rektorer/förskolechefer, förvaltningschef och politiker.
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Efter besöket kommer ett tillsynsbeslut som gäller de skolformer huvudmannen ansvarar för, det vill säga förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola,
gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Dessutom får varje
skolenhet och verksamhet som inspektörerna har besökt ett eget beslut. Om
Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannen och
skolan följs upp efter viss tid med ett uppföljningsbeslut.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti 2017, § 59
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 17 augusti 2017 att utskottet
har mottagit informationen samt översänder informationen till kommunstyrelsen.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2017/00259

Sammanstäilning av kulturevenemang första halvåret 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 17 augusti 2017 om kulturaktiviteter i
kommunen. Kommunsekreterare Peter Andersson har gjort en sammanställning över de kulturevenemang som redovisats från kultursamordnare
Birgitta Leijon, Biblioteket och Kulturskolan under första halvåret 2017.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti20l7, § 60
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 17 augusti 2017 att utskottel
har tagit del av informationen.
Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2017/00266

Ansökan om bidrag till fritidsverksamhet i Moholm
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen beviljar Moholms samhällsförening bidrag med 7 000
kronor för våren 2017 för fritidsverksamhet för daglediga.

2. Kommunstyrelsen beviljar Moholms samhällsförening bidrag med 5 000
kronor för våren 2017 för ungdomsverksamhet.
3. Kommunstyrelsen beviljar Moholms samhällsförening bidrag med 4 500
kronor för hösten 2017 för fritidsverksamhet för daglediga.
4. Kommunstyrelsen beviljar Mohoims samhällsförening bidrag med 3 000
kronor för hösten 2017 till ungdomsverksamhet.
5. Det sammanlagda bidragsbeloppet på 19 500 kronor finansieras inom
verksamhetens budget.
6. Efter årsslutet ska en verksamhetsredovisning och en ekonomisk rappor
lämnas.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 17 augusti 2017 att Moholms
Samhällsförening inkommit med en ansökan om medel för att bedriva fritidc
verksamheti Moholm. Ansökan gäller våren och hösten 2017. Föreningen ar
söker om bidrag med sammanlagt 19 500 kronor, 12 000 kronor för våren
och 7 500 kronor för hösten.

För våren ansöker föreningen om bidrag med 7 000 kronor för verksamhet
för daglediga och 5 000 kronor till ungdomsverksamhet. Varje måndag
klockan 15.00-17.00 erbjuder samhällsföreningen fika och samkväm i egen
lokal för daglediga. Det kan vara bland annat film, studiebesök och föredrag:
hållare. Daglediga innefattar alla som har möjlighet att vara med denna tid
och vänder sig inte till någon speciell grupp.
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Föreningen ansöker om 5 000 kronor till ungdomsverksamhet. Man vänder
sig till ungdomar i åldern 12-16 år. Verksamheten bedrivs varannan fredag
klockan 18.00-21.00. Vad man gör beror på önskemål från ungdomarna. Det
kan vara bordtennis, spel, att ha en plats att träffas på. Det diskuteras även
att genomföra en övernattning. För båda dessa aktiviteter under våren ansöks om 12 000 kronor.

Moholms samhällsförening ansöker också om bidrag för ovanstående aktiviteter även under hösten 2017, då om 4 500 kronor för verksamhet för daglediga och 3 000 kronor för ungdomsverksamhet.
Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti20l7, § 62
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 17 augusti 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Bevilja Moholms samhällsförening bidrag med 7 000 kronor för våren
2017 för fritidsverksamhet för daglediga.
Bevilja Moholms samhällsförening bidrag med 5 000 kronor för våren
20i7 för ungdomsverksamhet.
Bevilja Moholms samhällsförening bidrag med 4 500 kronor för hösten
2017 för fritidsverksamhet för daglediga.
Bevilja Moholms samhällsförening bidrag med 3 000 kronor för hösten
2017 ungdomsverksamhet.
Det sammanlagda ansökningsbeloppet på 19 500 kronor finansieras mei
medel från kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Efter årsslutet ska en verksamhetsredovisning och en ekonomisk rappot
*

*

*

*

*

*

lämnas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Det sammanlagda bidragsbeloppet på 19 500 kronor finansieras inom verksamhetens budget.

Anne-Charlotte Karlsson (S): Det sammanlagda bidragsbeloppet på 19 500
kronor finansieras med medel från kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Utbildnings- och kulturutskottets förslag
och Bengt Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Bengt
Sjöbergs (M) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Bengt Sjöbergs (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Utbildnings- och kulturutskottets förslag.
Omröstningsresultat

Med elva ja-röster för Bengt Sjöbergs (M) yrkande mot fyra nej-röster för
Utbildnings- och kulturutskottets förslag antar kommunstyrelsen Bengt
Sjöbergs (M) yrkande.

Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin
(M ), Karl-Johan Gustafson (C), Pernilla Johansson (C), Ursula Evje (L), LarsÅki:e Bergman (S), Berit Bergman (S), Kenneth Carlsson (S), Peter Sporrong
(SD) och Bengt Sjöberg (M).

Nej-röster avges av Marianne Asp-Henrysson (C), Anne-Charlotte Karlsson
(S), Johan Cord (S) och Therese Göransson (V).
Expedieras till;
Moholms samhällsförening
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2017/00234

Ansökan om bidrag, Aktiv fritid för alla
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar föreningen Aktiv fritid för alla tillgång till
gymnastiksal en timme i veckan under tiden 2017-08-20 - 2018-06-20.
Verksamheten som bedrivs ska vara för alla inom den åldersgrupp som
verksamheten vänder sig till. Tiden bokas enligt ordinarie bokningsförfarande.

2. Kommunstyrelsen bevi5ar föreningen Aktiv fritid för alla tillgång till simhallen under två timmar vid tio tillfällen vid tider då simhallen finns le-

dig. Tiden ska vara för alla inom den åldersgrupp som verksamheten
vänder sig till. Aktiviteten ska vända sig till både flickor och pojkar och
till kvinnor och män.
3.

Övriga förfrågningar tas upp till behandling vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 17 augusti 2017 att en ansökan om bidra
för planerade utgifter har inkommit från föreningen Aktiv fritid för alla.

Föreningen Aktiv fritid för alla är en relativt nystartad förening vars ändamå
är att verka för en aktiv och trivsam fritid för medlemmarna samt att öka in-

tegrationen mellan olika grupper i samhället. Det kommer bland annat att
ske genom aktiviteter tillsammans med andra föreningar iTöreboda. Föreningen har hittills haft fotboll och simning på sitt program, men avser att ök;
aktiviteterna nu när de hyrt en lokal på Kårtorpsgatan. Ilokalen planerar föx
eningen att bedriva läxhjälp, sociala aktiviteter för att underlätta medlemmarnas integration och att informera om lagar, regler och normer. För att
kunna genomföra planerade aktiviteter ansöker föreningen om bidrag med
sammanlagt 50 000 kronor första året. Föreningen räknar med följande utgi
ter;

Hyra lokal 2020 kronor per månad samt elkostnad,
Gratis tillgång till gymnastiksalar under första året,

,g'[
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Tillgång till simhall för simundervisning av kvinnor och barn samt män,
Datorer och skrivare, gärna begagnat från kommunen,
Projektor, gärna en fungerande, begagnad från kommunen,
Internet, 5 000-6 000 kronor per månad,
Undervisningsmaterial (böcker, papper, pennor),
LokaJinredning (stolar, bord skrivtavla med mera),
Bankkostnader för kort och swish, 1700 kronor per år.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.
(

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti 2017, § 63
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 17 augusti 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta att:
*

Bevilja föreningen tillgång till gymnastiksal en timmei veckan under tiden 2017-08-20 - 2018-06-20. Verksamheten som bedrivs ska vara för

*

*

alla inom den åldersgrupp som verksamheten vänder sig till. Tiden boka:
enligt ordinarie bokningsförfarande.
Bevi5a föreningen tillgång till simhallen under två timmar vid tio tillfällen vid tider då simhallen finns ledig. Tiden ska vara för alla inom den
åldersgrupp som verksamheten vänder sig till. Aktiviteten ska vända sig
till både flickor och pojkar och till kvinnor och män.
Beslut angående övriga förfrågningar kommer att tas av Utvecklingsutskottet.

Expedieras till;
Föreningen Aktiv fritid för alla
Ekonomikontoret

Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2017/00276

Solarier i kommunens regi
Kommunstyrelsens beslut

Solarieverksamheten i kommunal regi läggs ned från och med den 1 oktober
2017. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att avveckla
verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 17 augusti 2017 att det finns möjlighet at
sola solarium i en lokali simhallen. Det finns en åldersgräns på 18 år för att f,
sola. Få personer nyttjar kommunens solarium. Det har förekommit larmrap?
porter om förhöjd cancerrisk vid solariesolning. Töreboda är en av sju kommuner, av totalt 55 kommuner iVästra Götaland och Halland, som har kommunal solarieverksamhet.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti 2017, § 64
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 17 augusti 2017 föreslå kom
munstyrelsen besluta att solarieverksamheti kommunal regi läggs ner.
Expedieras till;
Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2017/00285

Information om Utbildnings- och kulturutskottets informations- och
kännedomsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Följande informations- och kännedomsärenden redovisades vid
Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 17 augusti 2017;
a) SamverkansgruppUtbildningochkulturden14augusti2017
Närvarande var barn- och utbildningschef Marita Friborg, sekreterare
Peter Andersson, Lärarförbundet Elina Runkvist, Lärarnas Riksförbund

Lars Åkerström, Vision Cindy Norlin samt huvudskyddsombud Anna
Pogemaa.

b) Information om delegationsbeslut
Barn- och utbildningschef Marita Friborg anmäler två delegationsbeslut
om förordnande som barn- och utbildningschef under hennes semester.
Hon anmäler även två delegationsbeslut om kränkande behandling från
Centralskolan.

c) Information om tillbud- och skadeanmälningar
Tre tillbud- och skadeanmälningar har inkommit från Kilenskolan och '«

från förskolan Syrenen. Åtta olycksfallsrapporteringar har inkommit frå:
förskolan Kastanjen och en från förskolan Kornknarren. Två uppföljning
av tillbud d.v.s. händelser som kunde lett till att någon skadats har inkor:
mit från Kastanjen, två från förskolan Syrenen och en från Kanalskolan.
d) Information om Skolverkets beslut om statsbidrag
Skolverket har bevi}jat Töreboda kommun;
3 164 734 kronor i statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för
2017/2018,
310 110 kronor i statsbidrag för fritidshemssatsningen för 2017 /2018
113 280 kronor för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte ex
bjuds för 2017.
Skolverket har beviljat kommunerna i Skaraborg 17 150 000 kronor i
statsbidrag för 2017. Medlen kommer att fördelas efter behov av kompt
tens på arbetsmarknaden och arbetslöshetens omfattning i de samverk
ande kommunerna.
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Skolverket avslog Töreboda kommuns ansökan om statsbidrag för
mindre barngrupper i förskolan på grund av att den eller de förskolenheter som Töreboda kommun sökt för inte kommit medi det urval som

gjorts för läsåret 2017/18.

e) SkolinspektionenharlämnatanmälantillTörebodakommunsklagomålshantering

Skolinspektionen beslutade den 13 juni 2017 att lämna anmälan till
Töreboda kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder. Kommunen har lämnat en redovisning. Mot denna bakgrund bedömer Skolinspektionen att uppfö5ningen av ärendet kan avslutas.
Delegationen för unga & nyanlända till arbete

t»

Delegationen för unga & nyanlända till arbete har beviljat Töreboda kom?
mun 200 000 kronor i statsbidrag för fördjupad samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet.

g) Arbetsmiljöverket avslutar ett ärende om krav på åtgärder vid förskolan
Bergmansgården

Den 24 mars 2017 ställde Arbetsmiljöverket i ett inspektionsmeddelandt
krav på att Töreboda kommun skulle åtgärda vissa brister i arbetsmiljön
vid förskolan Bergmansgården. Arbetsmiljöverket bedömer att kraven ä]
uppfyllda och avslutar därför ärendet.
h)

Pressrelease om bibliotekssamarbete

Pressrelease om bibliotekssamarbete norra och östra Skaraborg 2017 at
åtta kommuner, däribland 'föreboda. Bibliotekens mediekataloger slås
samman i systemet Koha som används i hela världen.

Utbildnings- och kulturutskottets ordförande Marianne Asp-Henrysson (C)
och barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Utbiidnings- och kulturutskottets protokoll den 17 augusti 2017, § 56
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 17 augusti 2017 att utskotte
har tagit del av informationen och skickar den vidare till kommunstyrelsen
för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
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Ks § 274

Dnr KS 2017/0264

Tidplan budgetprocess, budget 2019 och plan 2020-2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till reviderad tidplan för budgetprocessen inför 2019 års budget och plan 2020-2021.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefens har översänt förslag till reviderad tidplan för processen inför 2019 års budget och plan 2020-2021. Förslaget innebär bland annat att
kommunfullmäktige antar en preliminär budget den 18 juni och fastställer
budgeten under november månad 2018.
Enligt kommunallagen 8:e kapitlet, 8 §, andra stycket fastställs budgeten de
år då val av fullmäktige förrättas i hela landet av nyvalda fullmäktige.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens förslag till tidplan budgetprocess, budget 2019 års och plan
2020-2021 den 31 juni 2017
Ekonomichefens förslag till reviderad tidplan budgetprocess, budget 2019
och plan 2020-2021 den 15 augusti 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 135
Ekonomichefens förslag till reviderad tidplan budgetprocess, budget 2019
och plan 2020-2021 den 4 september 2017

Expedieras till;
Ekonomiberedningens ledamöter och ersättare
Kommunchefen
Ekonomichefen
Sekreteraren
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Dnr KS 2017/0003

Information om Arabiska föreningens öppmhållande
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2017 följande;
Kommunstyrelsen beviljar Arabiska föreningen Töreboda bidrag 2017
för integrationsverksamhet i samverkan med andra föreningar med to*

talt 40 000 kronor.

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

*

och barn.
@

*

*

*

Innan utbetalning av bidrag ska föreningen tydligt redovisa hur information om lokalens öppethållande informeras till allmänheten. Redovi
ningen lämnas till kommunstyrelsen.
Senast den 31 januari 2018 ska föreningen lämna rapport om hur bidr:
get har använts.
Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd.
För att kunna beviijas bidrag 2018 måste Arabiska föreningens styrels
bestå av både män och kvinnor. Aktiviteter som föreningen anordnar
ska vara gemensamma för både kvinnor och män.

Arabiska föreningen i Töreboda informerar i skrivelse den 17 augusti
2017 om föreningens öppettider på stationshuset och hur föreningen
informerar om öppettiderna.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 24 maj 2017, § 191

Expedieras till;
Kommunchefen
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Dnr KS 2015/0010

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger med godkännande informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 1 september 2017.
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Dnr KS 2015/0278

Information från RKHF (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening)
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från RKHF:s (Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening) sammanträde den 4 september 2017.
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Dnr KS 2015/0012

Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar att Töreboda kommun fått svar från Väst-Trafik

om kostnaden för att införa en avgift på seniorkort. Kommunchefen lämnar
också en rapport från projektet Närsjukvårdscentrum MTG, vilket fått ett nyt
namn, "Nära Vård Norra Skaraborg".
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Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2017/0275
Miljö- och byggnadsnämndens remissyttrande till länsstyrelsen den 15 augusti 2017 om regionalt åtgärdsprogram för mi5ömålen 2017-2020,
Dnr KS 2017/0166
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 116, om uppföljning av
driftbudget 2017 i samband med prognos 2, Töreboda kommun,
Dnr KS 2017/0063
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 120, om uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 2,
Dnr KS 2016/0136
Tekniska nämndens protokoll den 14 juni 2017, § 121, om uppföljning av tel
niska nämndens mål 2017 isamband med prognos 2,
Dnr KS 2016/0301
Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017, § 75, om driftbudget 2018 oc]
flerårsplan 2019-2020,
Dnr KS 2016/0301
Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017, § 79, om investeringsbudget
2018 och flerårsplan 2019-2022,
Dnr KS 2017/123
Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017, § 78, om informationssäkerhetspolicy,
Dnr KS 2017/0045
Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017, § 82, om Töreboda kommun:
målpaket 2017/2018,
Dnr KS 2017/0287

Lars Bäckström, tackar för uppvaktningen när han slutade som landshövdix
i Västra Götalands län.
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Ks § 280
Anmilqn av beslut i brådskande irenden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden anmäler att han beslutat i fyra brådskande ärenden;
a) Dnr 2015 /0069, Remiss, ansökan om tillstånd till kameraövervakning vid
rovdj ursinventering,
b) Dnr 2016/0122, Detaljplan för del av Kilen 15:18, Kanalparken, uppdrag
till kommunledningskontoret att genomföra granskning,
c) Dnr20l7/0252,SamrådsyttrandeöverTibrokommuns
Bostadsförsörjningsplan 2017-2020,

d) Dnr 2016/0156 Överklagande av Länsstyrelsens beslut om dispens för
markavvattning på Ryholms Stormosse.

Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut ej kan avvaktas
är delegerade till kommunstyrelsens ordförande. Enligt kommunallagen 6 ka
pitlet 36 § ska sådana beslut anmälas vid nämndens nästkommande sammari
träde.
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Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna;
Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträden den 26 juni och den 21 augusti
2017 inklusive individärenden samma dag, vård- och omsorgsutskottets extra sammanträde den 13 juli 2017 individärenden,
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 17 augusti 2017 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 16 augusti 2017

Ö

delegationslista nummer

individ- och familjeomsorgen
äldreomsorgen

6/17
6-7/17
5-6/17

LSS

delegationsbeslut nummer

kommunalråd Bengt Sjöberg
vård- och omsorgsutskottets ordförande

20-21/17

Mikael Faleke

26-33/17
5-9/17
60-63/17
8-9/17
8/17
5/17
53-86/17
6-7/17

kommunchef Per-Ola Hedberg
barn- och utbildningschef Marita Friborg
socialchef Sandra Säljö
enhetschef IFO Ananthi Flodin
socialsekreterare Hanna Edvardsson

trafikhandläggare Marie Djupfeldt
plan- och exploateringschef Dan Harryzon

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut
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