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Plats och tid Gjutaren, Töreboda, onsdag 28 november 2018, kl. 13.00–14.36, 15.00–
16.30 och 16.42-16.46 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande 
Anne-Marie Lundin (M) 
Mikael Faleke (M) 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) 
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande 
Jörgen Karlsson (M) för Gunilla Fransson (L) 
Lars-Åke Bergman (S) 
Bo Andersson (S) för Anne-Charlotte Karlsson (S) 
Johan Cord (S) 
Berit Bergman (S) 
Ingmar Andhill (S) för den vakanta platsen efter Kenneth Carlsson (S) 
Therése Göransson (V) 
Peter Sporrong (SD) 

 
Övriga närvarande Mariana Frankén, kommunsekreterare 

se fortsättningssida 
 

Justerare Karl-Johan Gustafson (C) 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 407-446 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………... 
  Mariana Frankén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg 
 
 Justerare ……………………………………………………………………………………… 
 Karl-Johan Gustafson  
 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-11-28 
 
Datum då   Datum då 
anslaget sätts upp   anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  

protokollet Kommunledningskontoret 
 
Underskrift ………………………………………………… 
 Evelina Hermansson 
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fortsättning 1:a sidan 
 
fortsättning Övriga närvarande: 
 
Per-Ola Hedberg, kommunchef 
Ola Blomberg, kanslichef 
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Ks § 407 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Karl-Johan 
Gustafson (C), med Marianne Asp-Henrysson (C) som ersättare. 
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Ks § 408  
 

Dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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Ks § 409 Dnr KS 2018/0362 
 

Datum för kommunstyrelsens första sammanträde 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Datum för kommunstyrelsens första sammanträde 2019 fastställs till ons-
dagen den 2 januari klockan 13.00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2018 att sammanträda föl-
jande sammanträdesdagar 2019; måndagarna 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 
27/5, 17/6, 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12 klockan 18.00. 
 
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges sammanträdesdagar lämnar 
kommunledningskontoret förslag till sammanträdesdagar och tider 2019 
för bland annat kommunstyrelsen och dess utskott. Förslagen föreläggs 
kommunstyrelsen och utskotten vid deras första sammanträden 2019. Ett 
beslut behövs dock om datum och tid för kommunstyrelsens respektive 
utskottens första sammanträde 2019. 
 
Kommunstyrelsen föreslås fastställa datum för kommunstyrelsens första 
sammanträde 2019 till onsdagen den 2 januari klockan 13.00. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 oktober 2018, § 141 
Kommunsekreterare Mariana Frankéns och kommunchef Per-Ola 
Hedbergs tjänsteskrivelse den 17 oktober 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ordföranden 
Kommunchefen 
Kanslichefen 
Personalsekreteraren 
Kommunsekreterarna 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 410  Dnr KS 2018/0382 
 

Remiss – Kategorisering av cykelnätet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och ställer sig positiva till det 
förslag som Trafikverket har tagit fram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Trafikverket har inbjudit till att lämna remissvar på förslag till kategorise-
ring av cykelnätet. I dagsläget finns ingen systematisk nationell modell för 
hur cykelnätet ska delas in i kategorier och det finns därför flera olika mo-
deller i Sverige. För att skapa ett tydligt och enhetligt cykelnät har 
Trafikverket tagit fram ett förslag till hur statliga, kommunala och enskilda 
cykelvägar kan kategoriseras för att ge trafikanten en sammanhållen bild. 
 
Förslaget innebär att två nya företeelsetyper införs i NVDB (Nationell 
vägdatabas), Cykelstråk och Turismcykelled samt att företeelsen  
C-cykelled tas bort. Företeelsen Cykelstråk delas i in i fyra kategorier: 
Regionalt cykelstråk, Huvudcykelstråk, lokalt cykelstråk samt 
Sommarcykelstråk. 
 
Gatuchef Hanna Lamberg skriver att Verksamhet teknik har tagit del av 
förslaget och ställer sig positiva till det förslag som Trafikverket har tagit 
fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 202 
Gatuchef Hanna Lambergs yttrande den 19 november 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Trafikverket 
Tekniska kontoret 
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Ks § 411 Dnr KS 2018/0182 
 

Besvarande av motion angående Stationshuset 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen. 
 
2. Kommunens målsättning med Stationshuset och väntsalen är att den 

ska uppfattas som en plats alla känner sig välkomna till, vilket stäm-
mer bra överens med motionens viljeinriktning. 

 
3. Stationshuset är inte lämplig för den löpande lagstadgade kommunala 

verksamheten. 
 
4. Café i privat eller kommunal regi kan vara en lämplig verksamhet i 

Stationshuset. 
 
5. Kommunstyrelsen får ett fortsatt uppdrag att utveckla Stationshuset 

så att alla resenärer, som väntar på buss, tåg eller annan transport, vill 
vänta i väntsalen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag i punkt 
fem uppdrar kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att fortsätta 
att utveckla Stationshuset så att alla resenärer, som väntar på buss, tåg el-
ler annan transport, vill vänta i väntsalen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Marco Terenziani (SD) har lämnat in en motion om Stationshuset, bilaga. I 
motionen yrkas, för att vända trenden med vandalisering och nedskräp-
ning, att kommunen livar upp Stationshuset genom att göra det till en 
social verksamhet för alla kommuninvånare genom att flytta diverse så-
dana aktiviteter dit. 
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forts. Ks § 411 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2018 att remittera motionen 
till kommunledningskontoret för behandling. Kommunledningskontoret 
har hittills utvecklat drift, skötsel och verksamhet i och runt Stationshuset 
på följande sätt: 
 MTG Teknik ansvar för drift, skötsel och uthyrning av lokaler. 
 Samarbete med det sociala kooperativet Kanalslussen med målsätt-

ningen att närvaro i och runt väntsalen har en trygghetsskapande ef-
fekt. 

 Samarbetet med Kanalslussen innebär bland annat skötsel av utom-
husmiljön på fastigheten och städavtal avseende Väntsalen med 
Svenska Reseterminaler AB. 

 Kanalslussen hyr en av två lokaler på bottenvåningen. Med den som 
bas har Kanalslussen möjlighet att starta verksamhet som innebär att 
Väntsalen upplevs som välkomnande. Om Kanalslussen startar sådan 
verksamhet så kan kommunen lämna viss ersättning för öppettider 
som inte är affärsmässigt motiverade. 

 Väntsalen har successivt ökat trygghetsskapande åtgärder såsom 
larm, kameraövervakning och lås med swishbetalning på toalett. An-
sökan om kameraövervakning utanför Stationshuset förbereds. 

 Stationshuset kommer invändigt att snyggas upp. Därefter ska loka-
lerna marknadsföras för privata företag eller föreningar. Företag och 
föreningar som också medverkar och samarbetar i ett välkomnande 
Stationshus har företräde vid uthyrning. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 april 2018, § 65 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2018, § 126 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 204 
 Bilaga Ks § 411/18 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Plan- och exploateringschefen 
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Ks § 412 Dnr KS 2018/0228 
 

Besvarande av medborgarförslag om uppvaktning av regering och 
riksdag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om uppvaktning av regering och riks-
dag om komplettering i Miljöbalken med kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet. Det föreslås att Töreboda kommun, 
företrädesvis tillsammans med Karlsborgs, Gullspångs, Laxå och 
Mariestads kommuner ska uppvakta regering och riksdag för att följande 
komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16 § 4; 
§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mine-
raler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller anläggningen 
avses att uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. 
Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, 
mineral eller kol inklusive rostning och sintring. 
Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan. 
 
Ingivarna yrkar vidare att Töreboda kommun ska ta kontakt med de andra 
kommunerna Karlsborg, Mariestad, Laxå och Gullspång, som yttrat sig kri-
tiskt till European Cobalts ansökan om undersökningskoncession vid 
Undens södra strand, Havsmon 1, för att om möjligt göra en gemensam 
uppvaktning. 
 
MTG styrgrupp beslutade den 24 augusti 2018 att uppdra till kommunche-
ferna att upprätta en gemensam skrivelse i ärendet till de ansvariga mi-
nistrarna och att kontakta Karlsborgs och Laxå kommuner och höra om de 
också kan tänka sig att skriva under den gemensamma skrivelsen. 
 
Skrivelsen som föreslås skickas till Miljö- och energidepartementet be-
handlas också i de övriga fyra kommunerna. De kommuner som beslutar 
att skicka skrivelsen samordnar tidpunkten för sändning av skrivelsen. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 94 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 151 
Gullspångs kommunstyrelses arbetsutskotts protokoll den 15 augusti 
2018, § 166 
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 24 
augusti 2018, punkt 10 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 206 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 413 Dnr KS 2018/0228 
 

Hemställan om översyn av Miljöbalken avseende införande av 
kommunalt inflytande vid prövning av mineralbrytning och 
mineralbearbetning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunchefens förslag till skrivelse 
till Miljö- och energidepartementet, bilaga och överlämnar skrivelsen till 
departementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om uppvaktning av regering och riks-
dag om komplettering i Miljöbalken med kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet. Det föreslås att Töreboda kommun, 
företrädesvis tillsammans med Karlsborgs, Gullspångs, Laxå och 
Mariestads kommuner ska uppvakta regering och riksdag för att följande 
komplettering i Miljöbalken ska införas under kapitel 16 § 4; 
§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mi-
neraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller anlägg-
ningen är tänkt att uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. Detsamma gäl-
ler för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller 
kol inklusive rostning och sintring. Även provbrytning av malm, mineral 
eller kol kräver kommunal tillstyrkan. 
 
Ärendet har remitterats till styrgruppen för kommunsamverkan mellan 
Mariestad, Töreboda och Gullspång. Styrgruppen har beslutat att ge be-
rörda kommunchefer i uppdrag att ta fram en skrivelse till berörd mi-
nister. 
 
MTG styrgrupp beslutade den 1 november 2018; 
 att rekommendera MTG-kommunerna att ställa sig bakom skrivelsen 

för att sedan göra en gemensam uppvaktning mot regeringen med 
hjälp av Länsstyrelsen 

 att ge kommuncheferna i uppdrag att fortsätta dialogen med 
Karlsborgs kommun samt att informera Laxå kommun att arbetet fort-
går. 
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forts. Ks § 413 
 
Beslutsunderlag 
 
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 24 
augusti 2018, punkt 10 
Kommunchefens skrivelse om hemställan om översyn av 16 kap 4 § 
Miljöbalken den 29 oktober 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 207 
Anteckningar från sammanträde med MTG Styrgrupp den 1 november 
2018, punkt 7 
Kommunchefens förslag till skrivelse till Miljö- och energidepartementet 
(med kopia till Naturvårdsverket och SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting)) 
 Bilaga Ks § 413/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Miljö- och energidepartementet (endast skrivelsen) 
Naturvårdsverket (endast skrivelsen) 
SKL (endast skrivelsen) 
Kommunchefen 
Mariestads kommun 
Gullspångs kommun 
Karlsborgs kommun 
Laxå kommun 
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Ks § 414 Dnr KS 2018/0361 
 

Delårsbokslut 2018, Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger Räddningstjänsten Östra Skaraborgs delårs-
bokslut 2018 till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund som 
ansvarar för den kommunala räddningstjänsten i medlemskommunerna 
Mariestad, Skövde, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Töreboda och Tibro. 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs Direktion beslutade den 23 augusti 
2018 att godkänna delårsbokslutet för 2018, att överlämna delårsbokslut-
et till revisorerna för yttrande samt att därefter delge medlemskommun-
erna delårsbokslutet och revisorernas yttranden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 208 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 415 Dnr KS 2018/0354 
 

Delårsbokslut 2018, Avfallshantering Östra Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsbok-
slut 2018 till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar 
för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna 
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro och 
Töreboda. 
 
Avfallshantering Östra Skaraborg beslutade den 24 september 2018 att 
godkänna delårsbokslutet för 2018 och att delge revisorerna och samtliga 
medlemskommuner delårsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 209 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 416 Dnr KS 2018/0358 
 

Delårsbokslut 2018, Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger Samordningsförbundet Norra Skaraborgs del-
årsrapport 2018 till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg bildades 2007 inom det geogra-
fiska området Mariestad, Töreboda och Gullspång. 
 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt Delårsrapport 
2018-08-31 till medlemskommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 210 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 417 Dnr KS 2018/0197 
 

Ansökan om medel till ombyggnad av kök i Fredsbergs bygdegård 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår Fredsbergs bygdegårds ansökan om bidrag för 
renovering av köket. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fredsbergs bygdegård ansöker om bidrag om 75 000 kronor för renove-
ring av köket. Renoveringen beräknas totalt kosta 355 000 kronor. 
 
Fredsbergs bygdegård är en förening med stor och bred verksamhet. Före-
ningens verksamhet bidrar på ett mycket bra sätt till det goda livet i 
Töreboda kommun. Föreningens medlemmar lägger ner mycket engage-
mang och ideellt arbete, som har bidragit till föreningens goda ekonomi. 
 
Bedömningen är att föreningens ekonomi väl klarar en renovering i den 
storlek som ansökan anger. Ett renoverat kök innebär också möjligheter 
att fortsätta bedriva en verksamhet som ger vissa inkomster. Kommunled-
ningskontorets bedömning är att kommunens riktlinjer och praxis innebär 
att ansökan bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 211 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 7 november 2018 föreslå kommunsty-
relsen besluta att avslå ansökan från Fredsbergs bygdegård om bidrag för 
renovering av köket. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Karl-Johan Gustafson (C) med instämmande av Pernilla Johansson (C): 
Fredsbergs Bygdegårdsförening beviljas 30 000 kronor i bidrag för om-
byggnad av kök. Pengarna, 30 000 kronor, tas från kommunstyrelsens för-
fogandeanslag. 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Utvecklingsutskottets förslag och Karl-
Johan Gustafsons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Karl-
Johan Gustafsons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositions-
ordning: 
Ja-röst för bifall till Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Utvecklingsutskottets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med sex ja-röster för Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande och åtta nej-rös-
ter för Utvecklingsutskottets förslag antar kommunstyrelsen 
Utvecklingsutskottets förslag. En ledamot avstod från att rösta. 
 
Ja-röster avges av Marlene Näslin (M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne 
Asp-Henrysson (C), Pernilla Johansson (C), Jörgen Karlsson (L) och Bengt 
Sjöberg (M). 
 
Nej-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Lars-Åke Bergman (S), Bo 
Andersson (S), Johan Cord (S), Berit Bergman (S), Ingmar Andhill (S), 
Therése Erikson (V) och Peter Sporrong (SD). 
 
Mikael Faleke (M) avstod från att rösta. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fredsbergs bygdegård 
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Ks § 418 Dnr KS 2018/0369 
 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i Mariestads-

Tidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att full-
ständig ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kom-
munledningskontoret och på kommunens hemsida. Ärendeförteck-
ningen (kungörelsen) kungörs enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § 
Kommunallagen, på kommunens anslagstavla. 

 
2. Töreboda kommun annonserar också om kommunfullmäktiges sam-

manträden i sociala medier till exempel Facebook och informerar om 
sammanträdena i Törebodakanalen och på informationstavlorna vid 
infarterna till Töreboda tätort. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att annons om 
kommunfullmäktiges sammanträden 2015-2018 införs i Mariestads-
Tidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullstän-
dig ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunled-
ningskontoret och kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörel-
sen) läggs ut på kommunens hemsida, www.toreboda.se. 
 
Enligt den kommunallag som gällde när beslutet fattades skulle uppgift om 
tid och plats för sammanträde med kommunfullmäktige införas i den eller 
de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Denna bestämmelse finns inte 
med i 2017 års kommunallag, vilken trädde i kraft den 1 januari 2018. 
 
Nu gällande bestämmelse finns i 5 kap. 13 § KL; ”Ordföranden ska tillkän-
nage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter 
om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska till-
kännages på kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka 
före sammanträdesdagen.” 
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Enligt 8 kap. 9 § ska varje kommun och landsting på sin webbplats ha en 
anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från 
övrigt innehåll på webbplatsen. Kommuner och landsting ska i sina lokaler 
eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på 
anslagstavlan. 
 
Det innebär att det numera är obligatoriskt att informera om kommunfull-
mäktiges sammanträden på anslagstavlan på webben och frivilligt att an-
nonsera i ortstidningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 att annons om kommun-
fullmäktiges sammanträden 2018 införs i Mariestads-Tidningen. I annon-
sen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig ärendeförteck-
ning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och 
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) kungörs enligt 
bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på kommunens anslags-
tavla på kommunens webbplats, www.toreboda.se. 
 
Kommunkansliet lyfter frågan om kommunfullmäktige vill fortsätta med 
annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden i Mariestads-
Tidningen nästa mandatperiod 2019-2022. Om så är fallet föreslår kom-
munkansliet att beslutet inte begränsas till nästa mandatperiod utan gäller 
tills vidare. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade 2018-11-07 att överlämna följande förslag 
till kommunstyrelsen för att slutligt behandlas av kommunfullmäktige: 
Annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i Mariestads-
Tidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullständig 
ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunlednings-
kontoret och kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) kun-
görs enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på kommunens 
anslagstavla på kommunens webbplats, www.toreboda.se. 
 
Inför mandatperioden 2015-2018 beslutades att kommunfullmäktige en-
bart skulle distribuera handlingarna digitalt. Med anledning av detta har 
det inte distribuerats några pappershandlingar de senaste åren till biblio-
teket. Biblioteket kan dock vara behjälplig med att visa fullmäktiges sam-
manträdeshandlingar digitalt då dessa är upplagda på hemsidan. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår kanslichefen att utvecklingsutskot-
tets förslag revideras enligt följande: 
Annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i Mariestads-
Tidningen. I annonsen omnämns de viktigaste ärendena samt att fullstän-
dig ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunled-
ningskontoret och på kommunens hemsida. Ärendeförteckningen (kungö-
relsen) kungörs enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på 
kommunens anslagstavla. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunsekreterare Mariana Frankéns och kommunchef Per-Ola 
Hedbergs tjänsteskrivelse den 17 oktober 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 213 
Kanslichef Ola Blombergs tjänsteskrivelse den 20 november 2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Pernilla Johansson (C): Töreboda kommun annonserar också om kom-
munfullmäktiges sammanträden i sociala medier till exempel Facebook 
och informerar om sammanträdena i Törebodakanalen och på informa-
tionstavlorna vid infarterna till Töreboda tätort. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Pernilla 
Johanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 419 Dnr KS 2018/0402 
 

Förnyelse av samarbetsavtal inom MTG för säkerhetssamordnar-
funktionen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner, för Töreboda kommuns del, upprättat för-
slag till nytt samarbetsavtal med Mariestads och Gullspångs kommuner 
avseende gemensam säkerhetssamordnarfunktion, efter att avtalet förtyd-
ligats beträffande arbetsuppgift vid hot mot tjänsteman och politik. Avtalet 
gäller från och med 2019-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Befintligt samarbetsavtal som reglerar förutsättningarna för MTG-kommu-
nernas gemensamma säkerhetssamordnarfunktion löper ut 31 december 
2018. Ett nytt avtal måste tecknas av respektive kommuns kommunstyr-
else om samarbetet ska fortsätta. 
 
Förutsättningarna har till viss del förändrats jämfört med när nuvarande 
avtal ingicks. Den stora skillnaden är att nya uppgifter inom totalförsvaret 
lagts på kommunerna. Dessa har konkretiserats i en överenskommelse 
mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap). I den tydliggörs kommunens uppgifter, 
statlig finansiering och övrigt stöd som ska lämnas från staten till kommu-
nerna. I MTG-kommunerna finns ingen funktion som ansvarar för att driva 
frågorna. Förutsättningen finns dock att lägga det på säkerhetssamordnar-
funktionen. 
 
Ett förslag till nytt samarbetsavtal har upprättats som tar hänsyn till 
denna utveckling. Förslaget bygger i allt väsentligt på tidigare avtalsut-
formning med följande skillnad: 
 Säkerhetssamordningsfunktionens uppgifter renodlas mot uppgifter 

som ligger inom krisberedskapsområdet och inom civilt försvar. 
 Säkerhetssamordningsfunktionen får ansvar för att samordna det stra-

tegiska arbetet med informationssäkerhet. 
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MTG styrgrupp uppdrog den 1 november 2018 till kommuncheferna att 
förtydliga arbetsuppgift vid hot mot tjänsteman och politik i förslaget till 
avtal innan beslut i respektive kommunfullmäktige. MTG-styrgrupp beslu-
tade vidare att rekommendera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna 
besluta att ställa sig bakom det nya förslaget till MTG-gemensam säker-
hetssamordning från och med 2019-01-01 med ovanstående tillägg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till nytt samarbetsavtal om säkerhetssamordnare mellan 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
Förslag till nytt samarbetsavtal om säkerhetssamordnare mellan 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, med förändringarna 
från tidigare avtal markerade 
Anteckningar från sammanträde med MTG Styrgrupp den 1 november 
2018 
Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse den 11 november 2018 
Kanslichef Ola Blombergs tjänsteskrivelse den 20 november 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Mariestads kommun 
Gullspångs kommun 
Säkerhetssamordnarna 
Kommunchefen 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 420 Dnr KS 2018/0403 
 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för kommun-
styrelsen med de vid sammanträdet nämnda redaktionella ändringarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunkansliet har upprättat förslag till reglemente för kommunstyrel-
sen. Det upprättade förslaget är baserat på befintligt reglemente för kom-
munstyrelsen. Det innebär att den text som återfinns i befintligt regle-
mente även återfinns i det upprättade förslaget, såvida befintlig text inte 
är felaktig (till exempel hänvisningar till kommunallagen). 
 
Utöver rent redaktionella förändringar har följande kompletteringar och 
revideringar genomförts i det upprättade förslaget: 
 Strukturen i dokumentet är förändrad i enlighet med förslag från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
 Dokumentet har kompletterats med de beslut om delegering som kom-

munfullmäktige har fattat sedan senaste revideringen av reglementet. 
 I enlighet med förslag från SKL har dokumentet kompletterats med ett 

flertal paragrafer som, utifrån gällande lagstiftning, styr kommunstyrel-
sens uppdrag och arbetsformer. 

 Dokumentet har kompletterats utifrån befintlig utskotts- och bered-
ningsstruktur. 

 Dokumentet har reviderats utifrån den nya kommunallagen (hänvis-
ningar till kommunallagen). 

 En viktig utgångspunkt vid upprättandet av förslaget till nytt regle-
mente för kommunstyrelsen har varit att dokumentet ska vara tydligt 
och lättillgängligt, därav den förändrade strukturen och komplettering-
arna avseende kommunstyrelsens uppdrag och arbetsformer. 

 
Kanslichef Ola Blomberg lämnar en redogörelse i ärendet. 
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Beslutsunderlag 
 
Befintligt reglemente för kommunstyrelsen, senast reviderat av den 30 no-
vember 2015 
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen 
Kanslichef Ola Blombergs tjänsteskrivelse den 15 november 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 421 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 24 minuter (klockan 14.36–15.00). 
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Ks § 422 Dnr KS 2017/0196 
 

Avtal med kvinnohuset Tranan i Skövde 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen bidrar med 5 kronor per invånare till Kvinnohuset 

Tranan. Beloppet baseras på antalet invånare i Töreboda kommun per 
den 31 december året före Tranans verksamhetsår. 

 
2. Finansiering sker inom ramen för individ- och familjeomsorgens bud-

get. 
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar år socialchef Sandra Säljö att underteckna 

nytt avtal i enlighet med Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med gil-
tighetstid 2019-2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Nytt avtal föreslås med kvinnojouren Tranan med en giltighetstid om två 
år 2019-2020. Avtalet innebär att Töreboda kommun bidrar med 5 kronor 
per invånare till kvinnohuset Tranan. Kommunen får då förtur gentemot 
andra kommuner som inte har avtal, samt halverade dygnskostnader vid 
en eventuell placering. Tranan erbjuder i nuläget 6-8 platser i skyddat bo-
ende för kvinnor plus medföljande barn. Placering i det skyddade boendet 
föranleds alltid av biståndsbedömning av ansvarig socialtjänst. 
 
Under 2017 skulle ett arbete genomförts på Skaraborgsnivå med att ta 
fram nytt avtalsförslag mellan kvinnohuset Tranan och Skaraborgs 15 
kommuner. Detta arbete blev inte slutfört i tid, avtalet löpte ut den 31 de-
cember 2017. Kommunerna var dock i fortsatt behov av platser för vålds-
utsatta kvinnor och barn och i avvaktan på att nytt avtal togs fram under 
2018 fattade Törebodas socialchef delegationsbeslut om att förlänga avta-
let fram till den 31 december 2018. Socialcheferna i Skaraborg hade till-
sammans med kvinnohuset Tranan överenskommit om en enhetlig avtals-
förlängning för samtliga 15 kommuner till och med den 31 december 
2018. 
 
Socialchefen lämnar en redogörelse i ärendet. 
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Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 5 november 2018. 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 november 2018, § 134 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kvinnohuset Tranan 
Socialchefen 
Enhetschef J. Jonasson 
Ekonomikontoret 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 423 Dnr KS 2018/0391 
 

Införande av Etableringslån för nyanlända 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen inför etableringslån. Beslutet gäller från den 1 janu-

ari 2019. Beslutet gäller både i glappet 1 och glappet 2 (se betydelse 
nedan). Återbetalningstiden blir 3 år. 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att framföra till ansvariga 

myndigheter att handläggningstiderna behöver kortas och samord-
ningen förbättras, för att undvika att ”glappet” uppstår. ”Glappet” är 
inte förenligt med lagstiftarens intentioner med att kommunerna inte 
ska ha ansvar för etablering (betänkande 2009/10:AU7). 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att från och med den 1 januari 
2019 införa eller inte införa ett etableringslån för nyanlända som söker 
försörjningsstöd innan de erhåller etableringsersättning från 
Arbetsförmedlingen. Detta innebär att nyanlända skulle erbjudas ett lån 
under glappet 1 och/eller glappet 2 istället för försörjningsstöd. Lånet ska 
sedan återbetalas under en 3-års period. 

  
 Socialchef Sandra Säljö presenterar alternativa förslag till beslut enligt: 
 A. Kommunstyrelsen beslutar att inte införa etableringslån 
 B. Kommunstyrelsen beslutar att införa etableringslån. Beslutet gäller 

från 1 januari 2019. Beslutet gäller både i glappet 1 och glappet 2 (se 
betydelse nedan). Återbetalningstiden blir 3 år. 

C. Kommunstyrelsen beslutar att införa etableringslån. Beslutet gäller 
från 1 januari 2019. Beslutet gäller glappet 2 (se betydelse nedan). 

  Återbetalningstiden blir 3 år. 
 A-C Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att framföra till ansvariga 

myndigheter att handläggningstiderna behöver kortas och samord-
ningen förbättras, för att undvika att ”glappet” uppstår. ”Glappet” är 
inte förenligt med lagstiftarens intentioner med att kommunerna inte 
ska ha ansvar för etablering (betänkande 2009/10:AU7). 

 
 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-28 693 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 423 
 
När nyanlända får uppehållstillstånd och bosätter sig i en kommun, för-
svinner ersättningen de fick när de var asylsökande. Senare får de flesta en 
annan statlig ersättning. Men i glappet mellan de olika ersättningarna har 
många nyanlända inga pengar alls. En majoritet av landets kommuner så 
också Töreboda betalar då ut försörjningsstöd. Men sedan ett år tillbaka 
har Vansbro (som var först ut) och Växjö slutat med det, och beviljar i stäl-
let ett lån. 
 
Så här fungerar det: 
 Asylsökande får en statlig ersättning enligt Lag (1994:137) om motta-

gande av asylsökande med flera som kallas LMA-ersättning. 
 När de får sitt uppehållstillstånd och flyttar till en kommun har de 

flesta rätt till en annan statlig ersättning, etableringsersättning. 
 Men för att få etableringsersättning måste den nyanlände först ha va-

rit på ett samtal på Arbetsförmedlingen. 
 Innan det mötet har den nyanlände inte rätt till några statliga ersätt-

ningar. 
 Den perioden innan mötet på Arbetsförmedlingen, som oftast rör sig 

om några veckor, kallas för glappet 1. 
 Men även i veckorna efter mötet på Arbetsförmedlingen står den ny-

anlända utan pengar, eftersom det är en prestationsbaserad ersätt-
ning som betalas ut i efterhand, det så kallade glappet 2. 

 
Vansbro kommun i Dalarna var först i landet när de i början av 2017 in-
förde så kallade etableringslån. Där blir nyanlända återbetalningsskyldiga 
för tiden efter mötet på Arbetsförmedlingen. När Växjö några månader se-
nare tog beslut om etableringslån, gick de ett steg längre. Här får de nyan-
lända låna pengar även under tiden i glappet 1, trots att de då inte är be-
rättigade till några andra ersättningar. 
 
I de kommuner som har infört etableringslån, betalas lånet tillbaka under 
en period av tre år. 
 
Denna praxis är ännu inte rättsligt prövad gentemot Socialtjänstlagen, som 
säger att alla som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt ska få stöd. 
Än så länge finner socialchef Sandra Säljö inte att något ärende har blivit 
prövat i domstol. 
 
Motiv för införande av etableringslån 
En av motiveringarna till att införa etableringslån i de kommuner som gjort 
så, är att de nyanlända under de två första åren är statens ansvar, men att 
kommunerna måste betala för en del av den första tiden eftersom de olika 
statliga ersättningarna inte är synkroniserade. Trots att staten ersätter 
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kommunerna för den kostnaden genom en schablonersättning, så räcker 
det inte fullt ut. Ytterligare en motivering är att etableringslånen löser frå-
gan om egen ansträngning, att få ta eget ansvar redan från första dagen. 
Det klargör tydligt att samhällskontraktet utgår från både skyldigheter och 
rättigheter. Ytterligare två andra kommuner, Sigtuna och Sundbyberg har 
nyligen infört samma regler. Sigtuna motiverar sitt införande med att när 
det uppstår glapp i statliga system, är det inte rimligt att kommunen får ta 
kostnaderna. De bedömde att införandet av etableringslån kommer att 
leda till minskade kostnader för kommunen, och att det signalerar till sta-
ten att de måste ta sitt ansvar. 
 
Förvaltningens bedömning 
Ett införande av förändrade rutiner att ekonomiskt bistånd i Glappet ska 
utbetalas som förskott på den förmån eller ersättning som utgörs av eta-
bleringsersättning/etableringstillägg/bostadsersättning, medför att nya 
rutiner för handläggning av ekonomiskt bistånd i Glappet behöver utfor-
mas och att ett nytt beslutsunderlag behöver formuleras. Goda rutiner för 
återkrav finns utarbetade och inlagda i förvaltningens ledningssystem. Ru-
tinerna behöver dock uppdateras. 
 
Förändrat arbetssätt medför ökad administration. För socialsekreteraren 
innebär det att avtal om återkrav med avbetalningsplan ska upprättas, och 
som den enskilde ska skriva under. Detta kan medföra att besöket med 
den enskilde tar längre tid och att socialsekreteraren kan behöva boka fler 
möten med den enskilde än vad som annars hade behövts. 
 
Det blir även en utökad arbetsuppgift för de administratörer som handläg-
ger och följer upp återkrav. Det blir betydligt fler fakturor som månatligen 
ska skickas ut, följas upp och vid behov skicka påminnelse och även föra 
talan till Förvaltningsrätten. För den enskilde kan det under återbetal-
ningsperioden uppstå behov, till exempel inköp av glasögon eller tandvård 
som påverkar att återbetalningsplanen måste revideras. Det är viktigt att 
tillse att personen inte hamnar under skälig levnadsnivå under återbetal-
ningsperioden. Förvaltningen bedömer att genom att införa rutiner i hand-
läggningen av ekonomiskt bistånd i Glappet med beslut om förskott på för-
mån mot återkrav i etableringsersättning, kommer kostnaderna för ekono-
miskt bistånd i Glappet att minska. 
 
Mot bakgrund av utlåtande från jurist på Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) bedömer förvaltningen att det är möjligt att införa åter-
krav i enlighet med Vansbro kommuns förfarande, även om det finns en 
osäkerhet i rättsläget och att införandet av återkrav också får konsekven-
ser för den enskilde. Förvaltningen bedömer att det inte är tveksamt att 
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införa återkrav på det sätt som Växjö gjort, utifrån bedömning av jurist på 
SKL och sakkunnig Nils Allan Danielsson. 
 
Socialchefen lämnar en redogörelse i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 november 2018, § 135 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
Enhetschef J. Jonasson 
Förvaltningssekreteraren 
Ekonomikontoret 
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Ks § 424 Dnr KS 2018/0404 
 

Nytt vattenskyddsområde för Haboskogens och Slättes 
grundvattentäkter 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Töreboda kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att 

förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom 
viss tid yttra sig över förslaget till nytt vattenskyddsområde för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter och tillhörande skyddsföre-
skrifter. 

 
2. Töreboda kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen 

(2010:1932) att delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörel-
sedelgivning. 

 
3. Töreboda kommun beslutar att genomförandet av det formella samrå-

det hanteras av tekniska nämnden. 
 
4. Töreboda kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen 

i Västra Götaland ska upphäva tidigare beslut om vattenskyddsområ-
den med skyddsföreskrifter och att upphävandet ska gälla från det att 
beslutet om fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga 
kraft. 

 
 För Haboskogen: 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i Västerbygdens vat-
tendomstols deldom daterad 3 september 1962 (Mål A 19/1960). 

 Beslut som rör skyddsområdesbestämmelser i vattenöverdomsto-
lens dom daterad 19 juni 1963 (Mål T 78/1962). 

 
 För Slätte: 

 Länsstyrelsens beslut om skyddsbestämmelser för grundvatten-
täkt i Slätte, Töreboda kommun, daterat 31 mars 1971. Beslutet 
har kungjorts i Skaraborgs läns allmänna kungörelser, nr 51 1971. 

 
 
 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-28 697 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 424 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen vill och måste kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten 
till sina invånare under flera generationer. För det krävs ett tillräckligt gott 
skydd för vattentäkterna. Vattenskyddsområdena för Slätte och 
Haboskogen är runt 50 år gamla. De behöver därför göras om för att följa 
dagens lagstiftning och synsätt på hur vattenskyddsområden och skydds-
föreskrifter utformas. 
 
Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det 
kommunala ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvatten-
tillgångar skyddas så att dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt 
perspektiv. 
 
Inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är 
en del i det arbetet som också ligger i linje med det nationella miljökvali-
tetsmålet Grundvatten av god kvalitet. 
 
Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden 
är särskilt känsliga för föroreningar, och där ett stort eller många små ut-
släpp kan göra att vattnet i täkten inte längre går att använda för dricks-
vattenproduktion. Inom ett vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsfö-
reskrifter som begränsar aktiviteter som kan innebära risk för utsläpp av 
ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten. 
 
Det formella samrådets genomförande 
Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs 
finns i delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över för-
slaget. Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. 
Mer information om hur samrådet går till finns i skrivelsen ”Arbetssätt i 
projektet om nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Haboskogen och Slätte grundvattentäkter”. 
 
Upphävande av befintligt skyddsområde 
Det finns gamla skyddsområden med föreskrifter som måste upphävas in-
nan ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kan fastställas. 
Det är länsstyrelsen som upphäver gamla skyddsområden. Länsstyrelsen 
har föreslagit att kommunen lämnar en begäran om att upphävandet ska 
gälla från det att kommunens beslut om fastställande av nytt vatten-
skyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte fastställer nå-
got nytt skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla. Se ”Förslag till  
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skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland: Begäran om upphävande av 
föreskrifter inom Haboskogen och Slätte vattenskyddsområden, Töreboda 
kommun”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde och skydds-
föreskrifter, Sweco, Verksamhet teknik, 2018-10-18. 
Konsekvensbedömning av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter 
för Haboskogen och Slätte grundvattentäkt, VA-avdelningen, 2018-10-19. 
Förslag till skrivelse till Länsstyrelsen Västra Götaland: ”Begäran om upp-
hävande av föreskrifter inom Haboskogen och Slätte vattenskyddsområ-
den, Töreboda kommun. 
Arbetssätt i projektet om nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter 
Tekniska nämndens protokoll den 13 november 2018, § 202 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 425 Dnr KS 2018/0244 
 

Samverkan inom HR – gemensam HR-enhet för MTG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Töreboda kommun, tillsammans med Gullspångs och Mariestads kom-

muner, skapar en gemensam HR-organisation med organisatorisk 
hemvist i Mariestad. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner, för Töreboda kommuns del, upprät-

tat förslag till Samverkansavtal gemensam HR-funktion, Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. 

 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens firmatecknare att 

teckna ovan nämna samverkansavtal. 
 
4. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag god-
känner kommunstyrelsen omfördelningen av personalenhetens budget i 
enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommuncheferna för MTG-kommunerna fick i januari 2018 uppdrag av 
MTG styrgrupp att låta utreda frågan om att skapa en gemensam HR-orga-
nisation för de tre samverkanskommunerna Mariestad, Töreboda och 
Gullspång. Uppdraget att genomföra utredningen gavs till konsultföretaget 
Public Partner i Stockholm. Utredningen genomfördes februari - mars 
2018 och resultatet presenterades i april 2018. 
 
Enligt utredningen föreligger goda förutsättningar för att slå samman de 
tre HR-organisationerna, där en direkt konsekvens av denna sammanslag-
ning är en högre kvalitets- och servicegrad gentemot verksamheterna, då 
ur ett HR-strategiskt perspektiv. Enligt utredningen föreslås därför att  
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Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner beslutar att skapa en ge-
mensam HR-organisation med organisatorisk hemvist i Mariestad. 
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 31 maj 2018 att rekommendera 
fullmäktige i MTG-kommunerna att ställa sig bakom förslaget till gemen-
sam HR-organisation, att ge Mariestads kommun i uppdrag att upprätta 
den nya organisationen samt att kommuncheferna, med HR-chefen, tar 
fram erforderligt beslutsunderlag samt samverkansavtal för att organisa-
tionen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019. 
 
MTG Styrgrupp beslutade den 1 november 2018 bland annat att ge HR-
chef Per Johanssons i uppdrag att: 
 tydliggöra tillgänglighetsaspekten i avtalet 
 påbörja arbetet med att ta fram en gemensam rehabiliteringsplan för 

MTG-kommunerna. 
MTG-styrgrupp beslutade vidare att rekommendera kommunfullmäktige i 
MTG-kommunerna besluta att ställa sig bakom HR-avtalet med ovanstå-
ende förtydligande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samverkansavtal gemensam HR-funktion, Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 
Samverkansavtalet bilaga 1: Kostnadsfördelning HR MTG 
Samverkansavtalet bilaga 2: Överenskommelse om servicenivå – Gemen-
sam HR MTG 
Samverkansavtal bilaga 3: Budget 2019 gemensam HR MTG 
Konsultrapport, Public Partner, april 2018 
Omfördelning av personalenhetens budget 2019 bilaga 4 
Personalutskottets protokoll den 6 november 2018, § 32 
Anteckningar från sammanträde med MTG Styrgrupp den 1 november 
2018, punkt 6 
 
Personalutskottet beslutade den 6 november 2018 föreslå kommunfull-
mäktige besluta följande; 
• Töreboda kommun, tillsammans med Gullspångs och Mariestads kom-

muner, skapar en gemensam HR-organisation med organisatorisk hem-
vist i Mariestad. 

• Samverkansavtalet gemensam HR-funktion, Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner godkänns. 

• Uppdrag till kommunens firmatecknare att teckna ovan nämna samver-
kansavtal. 

• Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019. 
• Ks beslutar att godkänna omfördelning av personalenhetens budget i 

enlighet med förslag. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker personalutskottets förslag. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
Personalkontoret 
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Ks § 426 Dnr KS 2018/0372 
 

Riktlinjer för rehabilitering i Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Riktlinjer för 
Rehabilitering i Töreboda kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Planer för rehabilitering har tidigare funnits i olika dokument. 
 
Med utgångspunkt från Mariestad har dokumenten samlats till ett gemen-
samt genom Riktlinjer för rehabilitering i Töreboda kommun. 
 
Underlag från Försäkringskassan och kollektivavtal från SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) är inarbetat i dokumentet. 
 
Frågan har varit föremål för samverkan med arbetstagarrepresentanter i 
central samverkansgrupp 2018-10-22. 
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer för rehabilitering 
Personalchefens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018 
Personalutskottets protokoll den 6 november 2018, § 33 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 427 Dnr KS 2018/0379 
 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar nya bestämmelser kring omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) för de förtroendevalda som ny-
valts från och med valet 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Nya bestämmelser kring omställningsstöd och pension för förtroende-
valda (OPF-KL 14). 
Det gäller för förtroendevalda som nyvalts från och med valet 2014. 
För de som invalts tidigare gäller det gamla reglementet PBF. 
OPK-KL 14 har nu ersatts av OPF-KL 18. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till bestämmelser om OPF-KL 18 
Kommentar till förslag till bestämmelser om OPF-KL 18 
Personalchefens tjänsteskrivelse den 22 maj 2018 
Personalutskottets protokoll den 6 november 2018, § 34 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 428 Dnr KS 2018/0336 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2018, Brottsofferjouren Norra 
Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren Norra Skaraborg 

(Töreboda, Mariestad och Gullspång) verksamhetsbidrag med 2 kronor 
per invånare för 2018, vilket innebär 18 828 kronor för 9 414 invån-
are. 
 

2. Bidragsbeloppet ryms inom individ- och familjeomsorgens budget år 
2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun tillsammans med Mariestad och Gullspång använder 
sig sedan 2015 av Brottsofferjouren Norra Skaraborg, för stöd till brottsut-
satta i respektive kommun. 
 
Brottsofferjouren Norra Skaraborg ansöker om verksamhetsbidrag med  
2 kronor per invånare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 5 november 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 november 2018, § 133 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Brottsofferjouren Norra Skaraborg 
Socialchefen 
Ekonomikontoret 
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Ks § 429 Dnr KS 2018/0150 
 

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg 
under kvartal 3, 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och av-
brott för tredje kvartalet 2018, som kommunstyrelsens vård- och om-
sorgsutskott lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handling-
arna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten överlämnas till kommunens revisorer för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre måna-
der från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individ-
nivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till reviso-
rerna. 
 
Det finns ett ej verkställt beslut under kvartal 3: 
Bifall till kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen (SoL), individ- och familje-
omsorgens barn och ungdom. Beslutet fattades den 2 maj 2018. 
 
Två beslut har verkställts under kvartal 3 och en ansökan har dragits till-
baka då personen flyttade från kommunen, samtliga boende enligt LSS. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 november 2018, § 138 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna  
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Ks § 430 Dnr KS 2018/0409 
 

Omfördelning av budget till delverksamheten LSS, bostad med 
särskild service, Parkgatan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen omfördelar 163 000 kronor inom 2018 års budget från 
kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten bo-
stad med särskild service, Parkgatan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
2018 års LSS-bidrag är 8 900 000 kronor som finns att fördela till LSS 
verksamheter i en LSS-pott under kommunstyrelsen. 
 
Under år 2018 har verksamheten fått medel ur LSS-potten till chef inom 
LSS (700 000 kronor), fler ärenden enligt LSS personlig assistans 
(2 700 000 kronor), till särskilt boende barn och elevhem (3 800 000 kro-
nor), uppstart av Vadsbogatan (1 500 000 kronor). Kvar i potten för 2018 
finns 163 000 kronor. 
 
I september flyttade en ny brukare in i gruppbostaden Parkgatan. Denna 
brukare kräver tillsyn dygnet runt då hen är rymningsbenägen. Parkgatan 
har redan en brukare som punktmarkeras av personal. Boendet klarar inte 
detta uppdrag med befintlig personal och en utökning med 0,75 % tjänst 
är oundviklig. Denna utökning ryms inte inom budgetramarna. Budgetme-
del behöver därför tillföras från LSS-potten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 19 november 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
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Ks § 431 Dnr Ks 2018/0381 
 

Särskola - ämnen och ämnesområde 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen över inskrivna elever inom 
grundsärskola respektive träningsskola. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Grundsärskola är ett alternativ till grundskola för elever som inte bedöms 
kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, för att de har en utveck-
lingsstörning. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en 
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättning, och som så långt 
det är möjligt, motsvarar den utbildning som ges i grundskolan. Eleverna i 
grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kurspla-
nerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framför allt 
när det gäller de teoretiska delarna. 
 
Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola. Om skolan 
bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbild-
ningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven ämnesområden i inrikt-
ningen träningsskolan. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan 
fem ämnesområden, estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, var-
dagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.  
Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesom-
råden. 
 
Inskrivningar i grundsärskola och träningsskola i Töreboda kommun: 
Kilenskolan har totalt fyra elever i grundsärskola, bestående av en elev i 
enskilda ämnen, tre elever i inriktning träningsskolan/ämnesområden, 
Kilenskolan har ingen elev i integrerad i grundskoleklass. Två elever är un-
der utredning. 
 
Björkängsskolan har totalt en elev i grundsärskola, som har undervisning i 
slöjd, musik, hemkunskap och idrott i integrerad i grundskoleklass. 
 
Centralskolan har totalt en elev i grundsärskola, eleven är integrerad i li-
ten grupp. 
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Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 8 november 2018, § 143 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 432 Dnr Ks 2018/0376 
 

Asylsökandes rätt till gymnasieskola 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inga asylsökande och elever med tillfälligt 
uppehållstillstånd har rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasie-
särskola, om de har fyllt 18 år dagen då utbildningen startar. 
 
Om Migrationsverket lämnar ersättning för utbildningskostnaden beviljar 
kommunen rätt till gymnasieplatsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
För alla elever gäller att gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdo-
mar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 
och som sedan påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med 
det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. 
 
För asylsökande och elever med tillfälligt uppehållstillstånd gäller rätt till 
utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de har påbör-
jat utbildningen innan de fyllt 18 år. Alltså dagen de fyller 18 år måste vara 
efter att skolan har startat i augusti. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 8 november 2018, § 147 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn och utbildningschefen 
Antagningskansliet, Skövde 
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Ks § 433 Dnr KS 2018/0408 
 

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg 2019-01-01—
2020-12-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar, för Töreboda kommuns del, att anta upprättat 
förslag till Samverkansavtal för Vuxenutbildningen i Skaraborg. Avtalet 
gäller 2019-01-01—2020-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Undertecknande femton kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka 
om vuxenutbildning. Målsättningen är att skapa en mer sammanhållen, 
konkurrenskraftig och marknadsanpassad vuxenutbildning i Skaraborg. 
Avtalet ska leda till att de kommunala resurserna optimeras både ur ett 
ekonomiskt och ett kvalitativt perspektiv bland annat genom att utnyttja 
hela delregionens kapacitet av utbildningsresurser och av intresserade 
studerande. En öppen samverkansform ska gynna kommuninvånare, nä-
ringslivet och offentlig verksamhet. 
 
Avtalet gäller från och med 2019-01-01 och till och med 2020-12-31. Ett 
nytt reviderat avtal ska tas fram senast sex månader innan avtalstidens 
slut. I de fall där statliga beslut förändras kan avtalet revideras under av-
talstiden. Strävan ska vara att samverkan så långt som möjligt handläggs 
av rektorsgruppen för Vuxenutbildning i Skaraborg. I de fall oenighet upp-
står om tolkning av avtalet skall frågan hänvisas till Skolchefsgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 15 november 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn och utbildningschefen 
Skaraborgs kommunalförbund 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 434 Dnr KS 2016/0042 
 

Information om basketkorgar i Töreboda Idrottshall 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden beslutade den 16 oktober 2018 att godkänna informa-
tionen om finansiering av byte av basketkorgar i Töreboda idrottshall och 
att översända den till kommunstyrelsen i Töreboda. 
 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen i Töreboda att 
byta befintliga basketkorgar till matchgodkända basketkorgar. Finansie-
ringen skulle ske inom befintlig budget. 
 
Töreboda Basketförening hade i sin skrivelse till kommunstyrelsen angett 
behov av att byta ut nuvarande basketkorgar mot korgar som är match-
godkända. Basketföreningen uppskattade kostnaden till 10 000 kronor per 
korg, det vill säga totalt 20 000 kronor. Behovet av nya korgar ansågs vara 
stort då man under matcher och träningar ofta ”dunkade” boll i korgen 
samt att man i samband med en ”dunkning” hängde kvar i korgen. Nuva-
rande korgar ansågs inte hålla måttet för denna typ av användning. 
 
Offerter för byte av basketkorgar visade vara mycket högre än den upp-
skattade totalsumman. Den billigaste offerten visade på en kostnad om 
drygt 80 000 kronor för inköp av korgar samt montering av dessa. Nya 
matchgodkända basketkorgar inköptes och monterades innan sommaren 
2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 87 
Tekniska nämndens protokoll den 16 oktober 2018, § 188 
Utvecklingsutskottets protokoll den 7 november 2018, § 212 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tekniska nämnden  
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Ks § 435 Dnr KS 2018/0058 
 

Risk/kontrollområde Granskningsplan 2018 för vård och omsorg, 
beläggning och kö till särskilt boende, trygghetsboende och 
seniorboende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommun-
organisationen för verksamhet, ekonomi samt tillämpningen av lagar och 
föreskrifter. I begreppet internkontroll ingår också bevakning av att fast-
ställda riktlinjer följs. Kommunstyrelsen ska senast i februari varje år anta 
en särskild granskningsplan. Granskningsplaner ska tas fram utifrån verk-
samhetsområden och kommunövergripande verksamhet. Planen som upp-
rättas ska innehålla följande delar: Risk/kontrollområde, kontrollmoment, 
ansvarig person, kontrollmetod och frekvens, rapportering till och när 
samt riskbedömning för varje område. 
 
Ett av vård- och omsorgsutskottets risk/kontrollområden är beläggning 
och kö inom äldreomsorgen, som rapporteras till vård- och omsorgsut-
skottet fyra gånger per år, och till kommunstyrelsen två gånger per år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beläggning och kö till särskilt boende, trygghetsboende samt seniorbo-
ende i oktober 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 november 2018, § 131 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Äldreomsorgschefen 
Kommunsekreterare M. Asp 
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Ks § 436 Dnr KS 2018/0343 
 

Meddelande om Kommunala pensionärsrådets (KPR) ledamöter 
och ersättare 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
PRO meddelar följande ledamöter och ersättare för 2019: 
 
Ledamöter PRO, Töreboda: 
Marianne Fransson, Tora Blom och Berith Johansson 
Ersättare PRO, Töreboda: 
Dorrit Karlsson, Laila Arvidsson och Inger Granath 
 
Ledamot PRO Älgarås: 
Anita Johansson 
Ersättare PRO Älgarås: 
Thomas Malmsten 
 
SPF meddelar följande ledamöter och ersättare för 2019:  
(Nya representanter kommer att utses på deras årsmöte den 4 februari 
2019). 
 
Ledamöter SPF: 
Jan-Erik Sandegren, Anna Gothiner och Inga Thorén 
Ersättare SPF: 
Åke Jernetz 
 
Beslutsunderlag 
 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 november 2018, § 132 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Kanslichefen 
Kommunsekreterarna  
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Ks § 437 Dnr KS 2018/0393 
 

Information om klagomålsärende hos individ- och 
familjeomsorgen (IFO), barnärende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den 25 oktober 2018 inkommer ett meddelande med bilaga från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Myndigheten har registrerat upp-
gifterna i en anmälan och kan komma att beakta dem vid en framtida till-
syn, men hänvisar ärendet till kommunens hantering av klagomål och syn-
punkter på verksamhetens kvalitet. Anmälan till IVO har inkommit från 
barnets pappa i det aktuella ärendet. 
 
Klagomålets innehåll: 
Pappan skriver i sitt klagomål att det finns brister i utredningen för hans 
barn som pågick under sommaren. Så som att samtal inte förts med båda 
föräldrarna samt att han inte fått information i utredningen. Vidare anser 
han att viktiga saker inte har tagits med i utredningen, eller att informa-
tion som angetts inte tagits på allvar. Då utredningen inte medförde stora 
insatser, gjorde pappan en orosanmälan som han inte fick någon återkopp-
ling på. Han anger också att han har haft svårt att få kontakt med ansvarig 
handläggare, och heller inte fått tillbaka utredningen som han lämnat in 
för ändringar av sakfel. Av anmälan framgår att pappan ska ha gjort ytter-
ligare en orosanmälan den 14 september 2018, vilken han inte har fått 
återkoppling på. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018 
Meddelande från IVO den 24 oktober 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 november 2018, § 139 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef A. Flodin  
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Ks § 438 Dnr KS 2018/0370 
 

Anmälan av Gullspångs kommun till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun har på uppdrag av Vård- och omsorgsutskottet genom 
enhetschefen för vuxenenheten Jessica Jonasson, gjort en IVO-anmälan av 
Gullspångs kommun utifrån handläggning i ett vuxenärende, där Töreboda 
kommun önskar att IVO gör en tillsyn i ärendet. 
 
IVO har efter anmälan meddelat att de med anledning av Töreboda kom-
muns uppgifter kommer att inleda en tillsyn av Gullspångs kommuns 
handläggning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 november 2018, § 140 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
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Ks § 439 Dnr KS 2015/0011 
 

Information från Kommunalförbundet Skaraborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från Kommunalförbundet 
Skaraborgs sammanträde den 8 november 2018. 
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Ks § 440 Dnr KS 2015/0010 
 

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från MTG Skaraborgs 
styrgrupps sammanträde den 1 november 2018. 
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Ks § 441 Dnr KS 2015/0057 
 

Information från Folkhälsorådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från Folkhälsorådets samman-
träde den 20 november 2018. 
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Ks § 442 Dnr KS 2015/0012 
 

Information från kommunchefen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunchefen informerar om arbetet med översiktsplanen och att han 
arbetar med de uppdrag om ekonomiska förutsättningar som han fick vid 
kommunstyrelsens senaste sammanträde. 
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Ks § 443 Dnr KS 2015/0013 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna; 
 
Protokoll 
 
personalutskottets sammanträde den 6 november 2018, 
utvecklingsutskottets sammanträde den 7 november 2018, 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 8 november 2018 och 
vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 12 november 2018 inklu-
sive individärenden samma dag, 
 
Övriga  delegationslista nummer 
 
individ- och familjeomsorgen 10/18 
äldreomsorgen   11/18 
LSS    11/18 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
kommunstyrelsens ordförande 10/18 
kommunchef Per-Ola Hedberg 14/18 
socialsekreterare Frida Ekerot 9/18 
vård- och omsorgsutskottets ordförande 57-63 
barn- och utbildningschef Marita Friborg  41-43/18 
rektor Marie Persson  1-2/18 
ekonomichef Anders Bernhall 1/18 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 95-112/18 
plan- och exploateringschef Dan Harryzon 12-14/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Delegater som anmält beslut  
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Ks § 444 Dnr KS 2018/0200 
 

Protokoll från gemensamma nämnder, kommunal- och samord-
ningsförbund 
 
Följande protokoll från gemensamma nämnder, kommunal- och samord-
ningsförbund meddelas och läggs till handlingarna: 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs direktions protokoll den 25 oktober 
2018. 
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Ks § 445 Dnr KS 2018/0413 
 

Inackorderingstillägg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen följer de belopp gällande inackorderingstillägg som 

tagits fram av ekonomgruppen för Utbildning Skaraborg. 
 
2. Kommunstyrelsen ansluter sig till den e-tjänst kring inackorderingsbi-

drag som föreslås för Skaraborgs kommuner. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd för inackordering och hemre-
sor för elever som behöver vara inackorderade på grund av skolgången. 
Inackorderingsbidrag regleras i Skollagen 15 kap 32 §. Beloppet ska vara 
minst 1/30 av prisbasbeloppet per månad. Prisbasbeloppet för 2019 är 
46 500 kronor vilket ger att 1 550 kronor är det lägsta möjliga beloppet att 
besluta om för 2019. Eftersom prisbasbelopp ses över per kalenderår bör 
även inackorderingstilläggets storlek fastslås att gälla från 1 januari varje 
år. 
 
Tabellen visar de nu gällande beloppen och de förslag på nya belopp som 
föreslås. 
 
Avstånd 

km  

Nu 

gällande 

belopp  

Index  Nytt 

förslag  

1 jan 

2019  

 

0-60  1 480  1  1 550  

61-120  1 660  1,12  1 730  

121-250  1 880  1,27  1 960  

251-700  2 180  1,47  2 280  

701-  2 500  1,69  2 610  

 
Skolcheferna i Skaraborg ställde sig bakom att införa en digital tjänst för 
ansökan om inackorderingstillägg. Ett förslag på e-tjänst kring inackorde-
ringsbidraget finns framtaget av intagningskansliet. Kostnaden för att an-
sluta sig till tjänsten är en uppstartskostnad på 12 000 kronor för 2018 
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forts. Ks § 445 
 
och därefter en årlig kostnad på 3 600 kronor per år förutsatt att 15 kom-
muner delar på kostnaden. En exakt kostnad ges då alla Skaraborgs kom-
muner fattat beslut i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredningsansvarig Fredrik Lindströms och barn- och utbildningschef 
Marita Friborgs tjänsteskrivelse den 27 november 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Tf. rektor Kanalskolan 
Antagningskansliet 
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Ks § 446 
 

Tack och julhälsning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) tackar ledamöter och er-
sättare samt tjänstemän för det arbete de nedlagt i kommunen under man-
datperioden samt tillönskar samtliga en God Jul. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Pernilla Johansson (C) tackar ord-
föranden för det arbete han nedlagt i kommunen under mandatperioden och 
tillönskar honom på ledamöternas med fleras vägnar en God Jul. 
 
Kommunstyrelsens avgående andre vice ordförande Lars-Åke Bergman (S) 
tackar för gott samarbete under mandatperioden. 
 


