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Plats och tid Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 7 mars 2018, kl. 13.00–
14.25, 14.30–14.50 och 15.20–17.06 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande 
Anne-Marie Lundin (M) 
Mikael Faleke (M), § 84-89 och 92-117 
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), § 84-89 och 92-117 
Hans Thorsell (S) för Lars-Åke Bergman, § 90-91 
Anne-Charlotte Karlsson (S) 
Johan Cord (S) 
Berit Bergman (S) 
Kenneth Carlsson (S), andre vice ordförande 
Bo Andersson (S) för Therése Göransson (V), § 84-89 och 92-117 
Peter Sporrong (SD) 

 

Övriga närvarande Mariana Frankén, kommunsekreterare 
se fortsättningssida 
 

Justerare Lars-Åke Bergman (S) 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 84-117 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………... 
  Mariana Frankén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg 
 
 Justerare ……………………………………………………………………………………… 
 Lars-Åke Bergman  
 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2018-03-07 
 
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: 
 
Hans Thorsell (S), ersättare, § 84-89 och 92-117 
Per-Ola Hedberg, kommunchef 
Anders Bernhall, ekonomichef, t.o.m. del av § 93 
Kristina Roslund Berg, förvaltningssekreterare 
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Ks § 84 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars-Åke 
Bergman (S). 
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Ks § 85  
 

Dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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Ks § 86 Dnr KS 2017/0308 
 

Årsredovisning 2017 för Töreboda kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till årsredovis-

ning 2017 för Töreboda kommun. 
 
2. Av årets resultat avsätts 7 077 000 kronor till resultatutjämnings-

reserven. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna för 
granskning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +12,7 
mnkr vilket är högre jämfört med föregående år (+11,3 mnkr år 2016). Re-
sultatet motsvarar 2,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är 
2 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Koncernens resultat, inklu-
sive Törebodabostäder AB, uppgår till +13,5 mnkr. 
 
Det redovisade resultatet inkluderar upplösning av bidrag till statlig infra-
struktur E20 som har gjorts i sin helhet och resultatförts (11 mnkr). Vi-
dare har avsättning till framtida fiberutbyggnad gjorts med 1 mnkr. 
 
Verksamheternas sammanlagda resultat uppvisar ett underskott uppgå-
ende till -0,4 mnkr. Det ekonomiska resultat inom olika verksamheter vi-
sar såväl överskott som underskott. Den verksamhet som redovisar störst 
överskott gentemot budget är utbildningsverksamheten (främst förskola 
och grundskola). Samtidigt uppvisar äldreomsorgen (ordinärt boende) en 
stor negativ budgetavvikelse. 
 
Under året har 49,7 mnkr av de budgeterade investeringsanslagen förbru-
kats. Detta är en högre investeringsnivå jämfört med föregående år  
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forts. Ks § 86 
 
(33,9 mnkr år 2016). Bland större investeringsprojekt kan nämnas reno-
vering av Centralskolan samt nya förskoleavdelningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll den 13 februari 2018, § 23 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 med bilagorna; 
Årsredovisning 2017 Töreboda kommun, kommunstyrelsen 2018-03-07 
och Bilaga Årsredovisning 2017 Töreboda kommun 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 27 februari 2018, § 28 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 87 Dnr KS 2018/0091 
 

Över- och underskott 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att föra över resultat i 
driftbudgeten 2017 om sammanlagt 1 300 000 kronor till år 2018. Överfö-
ringen finansieras via kommunens finansförvaltning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunens ekonomiska styrprinciper bygger på god ekonomisk hushåll-
ning. Det är de finansiella målen som är styrande. Detta medför att om re-
sultatöverföring ska aktualiseras måste de finansiella målen vara upp-
fyllda. 
 
Resultatöverföring mellan redovisningsår beslutas av kommunfullmäktige 
för varje nämnd och styrelse efter att årsredovisningen är fastställd. Vill-
kor för överföring av ett överskott av resultatet är följande: 
1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts 
2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktorer 
3. Ej felaktiga budgetantaganden 
 
Nämnden eller styrelsen ska inte driva sin verksamhet så att underskott 
uppstår. Detta ska styras under pågående budgetår genom att åtgärder 
vidtas för att de finansiella målen ska uppnås. Uppkommer undantagsvis 
underskott kan kommunfullmäktige besluta att nämnds eller styrelsens 
underskott eller delar av sådant ska täckas i kommande årsbudget. 
 
Förslag till överföring framgår av bilaga till kommunchefens tjänsteskri-
velse. Orsaker till 2017 års resultat redovisas i årsredovisningen. Överfört 
belopp ska budgeteras under respektive verksamhetschefs ansvar. Fördel-
ning och ianspråktagande av överskott beslutas av verksamhetschef efter 
det att information lämnats till berört utskott. 
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forts. Ks § 87 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 21 februari 2018 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 27 februari 2018 med bilaga, Speci-
fikation av förslag till överföring av driftbudget till år 2017 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 88 Dnr KS 2017/12, 2018/90 
 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 och slut-
redovisning av investeringsprojekt 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ombudgeteringar av 
investeringsprojekt från 2017 till 2018 med totalt 48 854 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger slutredovisningen av investeringsprojekt 2017 
till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Enligt Töreboda kommuns Lednings- och styrprinciper, antagna av kom-
munfullmäktige 2015-09-28, kan ombudgetering av pågående investe-
ringsprojekt som inte hunnit förbrukas under året ske. 
 
Investeringsbudgeten år 2017, inklusive ombudgeteringar från föregående 
år, uppgick till 93 934 tkr. Under året har 49 687 tkr förbrukats. Av kvar-
varande investeringsmedel, uppgående till 44 247 tkr, föreslås att 48 854 
tkr ombudgeteras till 2018. Orsaken till varför ett högre belopp föreslås 
ombudgeteras, jämfört med de medel som finns kvar, kan förklaras av köp 
av Gjutaren samt överskridande av budgeterade anslag avseende bland 
annat Moholms förskola, modul vid Björkängsskolan och byte av tak vid 
Syrenen. 
 
Av bilaga till ekonomichefens tjänsteskrivelse framgår även slutredovis-
ade investeringsprojekt 2017 från Tekniska nämnden – Töreboda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 91 
Tekniska nämndens protokoll den 13 februari 2018, § 24 och 25 
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Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 med följande bila-
gor; Ombudgeteringar från 2017 till 2018 sammanställning, Ombudgete-
ringar från 2017 till 2018 specifikation, Teknisk nämnd –  
Ombudgetering Töreboda 2017-2018 och Teknisk nämnd - Slutredovis-
ning av investeringsprojekt Töreboda 2017 
 
Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige be-
sluta att godkänna upprättat förslag till ombudgeteringar av investerings-
projekt från 2017 till 2018 med totalt 48 854 000 kronor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker ekonomichefens förslag till ombudgete-
ring. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
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Ks § 89 Dnr KS 2018/0077 
 

Ombudgetering av driftsbudgetmedel från 2017 till 2018, 
Guldgruvan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningschefens framställan om 
ombudgetering av driftsbudgetmedel från 2017 till 2018 avseende 
Guldgruvan. 
 
(Det noteras att kommunstyrelsen tidigare vid dagens sammanträde 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta medge kommunstyrelsen 
att föra över resultat i driftbudgeten 2017 om sammanlagt 1 300 000 
kronor till år 2018, varav 450 000 kronor avser Guldgruvan, Ks § 87.) 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Guldgruvan är ett återanvändningscenter i Töreboda. Centret är ett 
samarbete mellan förskolan, skolan, fritidshem och näringslivet i kom-
munen. Genom att ta vara på rest- och spillmaterial från företagen er-
bjuds barnen/eleverna ett material som inte står för rätt eller fel utan 
uppmuntrar till att utveckla barnens kreativitet och att tänka utanför 
ramar och mallar. Barnens fantasi sätter gränserna för vad materialet 
blir. Det viktiga är inte vad ett material har varit utan vad det kan bli. 
Skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut. 
 
Guldgruvan ska nu bli ett kreativt återvinningscenter med lokaler i 
Gjutaren. Syftet är att vara ett stöd till pedagogiska verksamheter och 
bidra till att fler söker till utbildningar med teknisk och naturveten-
skaplig inriktning. Man ska främja intresset för teknik, naturvetenskap, 
hållbar utveckling och matematik. På centret ska barnen ges möjlighet 
att utveckla och stärka sin initiativförmåga, förmåga att lösa problem, 
självständigt tänkande och kreativitet. Lärande sker på många sätt, 
Guldgruvans ambition är att ge flera möjligheter och infallsvinklar till 
lärande. 
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Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 21 februari 2018 
 
Barn- och utbildningschefen föreslår kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige besluta att godkänna förslag till ombudgetering av driftbud-
getanslag för Guldgruvan från 2017 till 2018 uppgående till 678 000 
kronor. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Ekonomikontoret 
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Ks § 90 Dnr KS 2018/0116 
 

Pröva om verksamheten i Törebodabostäder AB 2017 varit 
förenlig med ändamålet och utförts inom befogenheterna 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen bedömer att Törebodabostäder AB har bedrivit sin verk-
samhet 2017 i enlighet med det fastställda ändamålet och inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 bland annat att lägga 
till följande text till kommunstyrelsens reglemente; 
Styrelsen ska årligen, i samband med behandlingen av kommunens årsredo-
visning i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit för-
enlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Fin-
ner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till full-
mäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
kommunala bolag styrts upp. I 2017 års kommunallag, 6 kapitlet, § 9 anges 
att kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 
10 kap. 2 § (helägda och delägda kommunala aktiebolag) pröva om den verk-
samhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit för-
enlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska 
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 136 
Törebodabostäder AB:s skrivelse den 1 mars 2018 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 
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Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Bergman (S), Mikael Faleke (M) och 
Bo Andersson (S) i handläggningen i detta ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Törebodabostäder AB 
Kommunchefen 
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Ks § 91 Dnr KS 2018/0115 
 

Pröva om verksamheten i VänerEnergi AB 2017 varit förenlig med 
ändamålet och utförts inom befogenheterna 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen bedömer att VänerEnergi AB har bedrivit sin verksamhet 
2017 i enlighet med det fastställda ändamålet och inom ramen för de kom-
munala befogenheterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 bland annat att lägga 
till följande text till kommunstyrelsens reglemente; 
Styrelsen ska årligen, i samband med behandlingen av kommunens årsredo-
visning i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit för-
enlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Fin-
ner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till full-
mäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Via ändringar i kommunallagen har kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
kommunala bolag styrts upp. I 2017 års kommunallag, 6 kapitlet, § 9 anges 
att kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 
10 kap. 2 § (helägda och delägda kommunala aktiebolag) pröva om den verk-
samhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit för-
enlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska 
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 136 
VänerEnergi AB:s skrivelse den 28 februari 2018 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 
 
 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 151 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
forts. Ks § 91 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Bergman (S), Mikael Faleke (M) och 
Bo Andersson (S) i handläggningen i detta ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
VänerEnergi AB 
Kommunchefen 
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Ks § 92 Dnr KS 2016/0029 
 

Uppföljning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 2017 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2016 bland annat att god-
känna tillvägagångssätten för uppföljning och kontroll av statsbidragser-
sättningarna inom flyktingmottagandet. Uppföljning av statsbidrag inom 
flyktingmottagandet redovisas i samband med delårsrapport och årsredo-
visning. 
 
Redovisade statsbidrag – intäkter nyanlända, uppgick under år 2017 till 
19,2 mnkr. Av dessa medel har 10,2 mnkr fördelats till Utbildnings- och 
kulturutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 med bilaga Redo-
visning av statsbidrag inom flyktingmottagande 2017 (Intäkter nyanlända 
2017) 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 93  Dnr KS 2017/0264, 2018/0086 
 

Driftbudget 2019 och plan 2020-2021, beslut om preliminära 
ramar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunchefens ledningsgrupp får i uppdrag att konsekvensbeskriva 

kommunstyrelsens förslag till förändring av driftbudgetramar 2019. 
 
2. Med utgångspunkt från ekonomiberedningens förslag till budget 2019 

ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett beredningsför-
slag för planperioden 2020-2021. 

 
3. Konsekvensbeskrivningen för 2019 och förslag för planperioden 

2020-2021 redovisas på ekonomiberedningens dialogdag den 17 april 
2018. 

 
Protokollsanteckning 
 
Anne-Charlotte Karlsson (S), Berit Bergman (S), Kenneth Carlsson (S), 
Lars-Åke Bergman (S) och Bo Andersson (S) medges anteckna till 
protokollet att en kommun inte ska gå in och köpa barnomsorgsplatser 
hos ett företag som inte har adekvat utbildning för den tjänsten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ekonomiberedningen beslutade 2018-02-15, § 8, bland annat följande: 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens sam-
manträde den 7 mars sammanställa ekonomiberedningens grundförslag 
till driftbudgetramar 2019 för respektive verksamhet. Grundförslaget 
framgår av bilaga till ekonomiberedningens beslut. Ekonomiberedningens 
förslag bygger på oförändrad skattesats och att antalet invånare är 9450. 
 
Beslutsunderlag 
 
Omvärldsanalys- Budget 2019 Töreboda kommun 
Budget 2019-2021, övergripande förutsättningar 
Ekonomiberedningens protokoll den 14-15 februari 2018, § 8 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kenneth Carlsson (S): Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i fem minuter (klockan 14.25–14.30). 
 
forts. Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kenneth Carlsson (S): Förslaget till driftbudgetramar 2019 ändras enligt bi-
laga a. 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 30 minuter (klockan 14.50–15.20). 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på ekonomiberedningens förslag, bilaga b 
och Kenneth Carlsson (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar 
ekonomiberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositions-
ordning: 
Ja-röst för bifall till ekonomiberedningens förslag. 
Nej-röst för bifall till Kenneth Carlssons (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med nio ja-röster för ekonomiberedningens förslag mot sex nej-röster för 
Kenneth Carlssons (S) yrkande antar kommunstyrelsen ekonomibered-
ningens förslag. 
 
Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin 
(M), Karl-Johan Gustafson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Pernilla 
Johansson (C), Jörgen Karlsson (M), Peter Sporrong (SD) och Bengt Sjöberg 
(M). 
 
Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S), 
Johan Cord (S), Berit Bergman (S), Kenneth Carlsson (S) och Bo Andersson 
(S). 
   Bilaga a och b Ks § 93/18 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
Tekniska chefen 
Sekreteraren 
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Ks § 94 Dnr Ks 2018/0088 
 

Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Tekniska verksamheten får i uppdrag att ta fram förslag på alternativ 

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

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

 
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag (kostnad, 

finansiering, utformning) på Studentboende och Besöksboende på 
campingplatsen. 

 
4. Kommunchefens ledningsgrupp får i uppdrag att konsekvensbeskriva 

kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2019 och plan 
2020-2023. 

 
5. Konsekvensbeskrivningen redovisas på ekonomiberedningens dialog-

dag den 17 april 2018. 
 
Protokollsanteckning 
 
Kenneth Carlsson (S) medges anteckna till protokollet att han återkommer 
vid senare tillfälle med socialdemokraternas förslag till investeringsbud-
get 2019 och plan 2020-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ekonomiberedningen beslutade 2018-02-15, § 11, bland annat följande: 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens sam-
manträde den 7 mars ytterligare bereda ekonomiberedningens grundför-
slag till investeringsbudget 2019 - 2023. Grundförslaget framgår av bilaga 
till ekonomiberedningens protokoll. 
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Beslutsunderlag 
 
Verksamheternas förslag till investeringsbudget 
Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2018-2022 
Investeringsberedning 2019, plan 2020- 2023 
Ekonomiberedningens protokoll den 14-15 februari 2018, § 11 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall och avslag på ekonomiberedning-
ens förslag och finner att kommunstyrelsen antar ekonomiberedningens 
förslag. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunchef 
Ekonomikontoret 
Tekniska chefen 
IT-chefen 
Socialchefen 
Äldreomsorgscheferna 
Barn- och utbildningschefen 
Sekreteraren 
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 Ks § 95 Dnr KS 2018/0038 
 

2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens 
kommunala anslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar Västra Götalands Bildningsförbunds 2018 års 
rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell 
för det statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. 

Västra Götalands bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny 
rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala studie-
förbundsavdelningarna i Västra Götaland. 

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund ser stora fördelar såväl 
för kommunerna som för studieförbunden med att det kommunala bidrag-
systemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga. 

Rekommendation 
Västra Götalands Bildningsförbund rekommenderar att man vid beräkning 
av studieförbundens kommunala anslag utgår från förbundens: 
 
Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet  
-Unika deltagare 
-Studietimmar 
-Deltagare med funktionsnedsättning 

Kulturarrangemang 
-Antal kulturarrangemang 

Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna 
70 % Studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar) 
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietim-
mar) 
20 % Kulturarrangemang (antal kulturprogram) 
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2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, 
med en eftersläpning på ett år. Det vill säga 2018 års anslag beräknas på 
snittet av verksamheten 2015 och 2016. Denna formel används i alla tre 
verksamhetsformerna. 

Inrapportering av verksamhet 
Studieförbunden redovisar dessa uppgifter i så kallade STUV-listor för fö-
regående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad 
verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av 
kommunbidrag. Exempelvis beräknas 2018 års bidrag på verksamheten 
för 2015 och 2016. 

Utbetalning av kommunanslaget 
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari. De kommuner 
som antar rekommendationen erhåller Västra Götalands 
Bildningsförbunds fördelningsverktyg.  

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2007, § 92 
Barn- och utbildningschef Marita Friborgs och förvaltningssekreterare 
Kristina Roslund Bergs tjänsteskrivelse den 25 januari 2018 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 8 februari 2018, § 20 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 96  Dnr KS 2016/00143 
 

Detaljplan för kvarteret Töreboda Prästkragen med flera 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för kvarteret 
Töreboda Prästkragen med flera, Antagandehandling februari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ägaren till fastigheten Töreboda Prästkragen 1 har inkommit med förslag 
till byggnation av trygghetsbostäder. Förslaget till byggnation är på bygg-
bar mark i gällande detaljplan, dock är ändamålsbeteckningen för fastig-
heten ”A”, allmänt ändamål. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 11 maj 2016 att uppdra åt kommun-
ledningskontoret att upprätta plankostnadsavtal med ägaren till fastig-
heten Töreboda Prästkragen 1 och förslag till ändring av befintlig detalj-
plan för fastigheten, för ändrad markanvändning för bland annat bostäder 
samt ökad bygghöjd. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 december 2016 att uppdra åt kom-
munledningskontoret att genomföra samråd under perioden 20 december 
2016 – 20 januari 2017 för ändring av detaljplanen för Töreboda 
Prästkragen 1, med den justeringen att byggnation medges med fem vån-
ingar (byggnadens höjd ökas med 3 meter). 
 
Plan- och exploateringschefen skriver i tjänsteskrivelse den 23 maj 2017 
att samråd har skett och att förslaget därefter har justerats. Kommunled-
ningskontoret föreslår därför att ett nytt samråd genomförs. 
Utvecklingsutskottet beslutade den 31 maj 2017 bland annat att uppdra åt 
kommunledningskontoret att genomföra samråd för fastigheten Töreboda 
Prästkragen 1 under perioden 9 – 30 juni 2017. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 september 2017 att uppdra till tek-
niska nämnden att i samråd med kommunledningskontoret upprätta för-
slag till parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1. Uppdraget 
skulle rapporteras till Utvecklingsutskottet den 8 november 2017. 
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Enhetschef Hanna Lamberg och tekniska chefen Michael Nordin skriver att 
följande möjligheter har identifierats genom tydlig utmärkning med p-
skyltar samt målning av p-rutor; 
 Klockaregatan (norr om Tvärgatan) – 13 platser 
 Garvaregatan (söder om Börstorpsgatan) – 19 platser 
 Frögränd – 20 platser på västra sidan samt korttidsparkering för hämt-

ning/lämning på del av östra sidan. 
 
Vid högt tryck på omgivande gator kan eventuellt Klockaregatan (mellan 
Börstorpsgatan och Tvärgatan) enkelriktas för att möjliggöra ytterligare 
cirka 17 platser. Om ytterligare behov uppstår har en yta i västra delen av 
Börstorpsgatan identifierats som möjlig att i framtiden etablera parkering 
på. En del av gatorna ovan används redan idag för parkering men med 
skyltning och målning får man bättre effektivitet och plats för fler fordon. 
 
Enhetschef Hanna Lamberg och trafikingenjör Marie Andersson, MTG 
Teknik lämnade vid Utvecklingsutskottets sammanträde den 8 november 
2017 en redogörelse i ärendet. Cirka 25 parkeringsplatser försvinner när 
fastigheten bebyggs enligt förslaget. Det går att ersätta dem. 
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 november 2017 att uppdra till kom-
munledningskontoret att väga in de vid sammanträdet redovisade försla-
gen till parkering för fastigheten Töreboda Prästkragen 1 i detaljplanear-
betet. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 6 december 2017 att uppdra åt kom-
munledningskontoret att genomföra granskning enligt upprättat förslag 
till detaljplan för kvarteret Prästkragen med mera. 
 
Plan- och exploateringschefen skriver att ägaren till fastigheten Töreboda 
Prästkragen 1 inkommit med förslag till byggnation av trygghetsbostäder. 
Utvecklingsutskottet har beslutat om samråd och granskning och detta har 
genomförts. Detaljplanen är därmed klar för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande den 28 april 2016 
Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 90 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 23 november 2016 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 december 2016, § 227 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 23 maj 2017 
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Plan- och exploateringschefen, Samrådshandlingar Kvarteret Prästkragen 
med mera, Töreboda tätort, Töreboda kommun, Detaljplan, 
Planbeskrivning alternativ 1 och alternativ 2 med Plankartor alternativ 1 
och alternativ 2, den 30 maj 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 31 maj 2017, § 97 
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 september 2017, § 150 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lambergs och teknisk chefen Michael 
Nordins tjänsteskrivelse den 27 oktober 2017 med bilaga Karta parkering 
väster om Storgatan 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 november 2017, § 181 
Tekniska nämndens protokoll den 14 november 2017, § 209 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 december 2017 med 
bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse, 
Granskningshandling november 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 235 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 9 februari 2018 med 
bilagorna, Planbeskrivning, plankarta och Granskningsutlåtande, 
Antagandehandlingar februari 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 22 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 97  Dnr KS 2017/0260 
 

Detaljplan för kvarteret Töreboda Grisen 1 med flera 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny detaljplan för kvarteret 
Töreboda Grisen 1 med flera, Antagandehandling januari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fastighetsägaren Bostadsrättsföreningen Kanalen Töreboda, har sedan 
länge haft tomtmark på kommunens parkmark. Enligt uppgift finns ett 
muntligt godkännande av detta, dock har inte fastighetsbildning skett. För 
att göra det möjligt att anpassa fastighetsgränser måste ny detaljplan upp-
rättas. Överenskommelse om köp där köparen åtar sig att bekosta ny de-
taljplan finns upprättat. Enligt avtalet överförs cirka 1 600 m² från 
Töreboda kommuns fastighet Töreboda Gastorp 6:1 till Brf Kanalens fas-
tighet Töreboda Grisen 1 för en ersättning på 60 000 kronor. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 6 december 2017 att uppdra åt kom-
munledningskontoret att genomföra granskning enligt upprättat förslag 
till detaljplan för kvarteret Töreboda Grisen 1 med mera. 
 
Plan- och exploateringschefen skriver att Utvecklingsutskottet har beslu-
tat om samråd och granskning och detta har genomförts. Detaljplanen är 
därmed klar för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 6 juli 2017 med bi-
laga, Avtal och ansökan om fastighetsreglering 
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 118 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017 
med bilagorna Samrådshandling och Plankarta 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 164 
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Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 22 november 2017 
med bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse, 
Granskningshandling november 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 215 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018 med 
bilagorna, Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande, 
Antagandehandlingar januari 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 23 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 98  Dnr KS 2018/0036 
 

Ansökan om ändrad detaljplan för Töreboda Ritaren 7 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om ändring av detaljplanen för 
Töreboda Ritaren 7. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ägaren till fastigheten Töreboda Ritaren 7 ansöker om en planändring för 
fastigheten från bostadsändamål för att anlägga en tvättanläggning för for-
don på fastigheten. 
 
Töreboda kommun ser positivt på att en tvättanläggning anläggs, dock be-
döms inte placeringen lämplig på grund av närhet till befintliga bostäder 
och trafikanslutningar. Samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen och 
Bygg- och Miljöförvaltningen har rådfrågats i ärendet och båda har avise-
rat tveksamheter. Mark finns på andra fastigheter, där gällande detaljpla-
ner möjliggör en tvättanläggning för fordon. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plan- och exploateringschefens e-postmeddelande den 29 november 2017 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 12 februari 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 24 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsägaren 
Plan- och exploateringschefen 
Miljö- och Byggförvaltningen 
Kommunchefen 
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Ks § 99  Dnr KS 2017/0261 
 

Återremitterat ärende om Utvecklingsplan för gång och cykel-
vägar i Töreboda 2017-2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Utvecklingsplan för Gång- 
och cykelvägar i Töreboda kommun 2018-2020, Förslagshandling februari 
2018 med justeringen att meningen ”Huvudprincipen är att alla befintliga 
och nya gång- och cykelvägar har belysning med modern LED teknik” på 
sidan 23 ändras till ”Huvudprincipen är att alla befintliga och nya gång- 
och cykelvägar i möjligaste mån ska ha belysning med modern LED tek-
nik”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon har upprättat förslag till ut-
vecklingsplan för gång- och cykelvägar i Töreboda 2017-2020. I kommu-
nens program för boendeplanering, antagen februari 2014, nämns bland 
annat gång- och cykelvägar som en av kommunens prioriterade strate-
giska investeringar. Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfull-
mäktige besluta att godkänna och anta rubricerad utvecklingsplan. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 augusti 2017 att återremittera för-
slaget till utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i Töreboda 2017-2020 
till plan- och exploateringschefen för komplettering med utvecklingspla-
ner för Moholm och Älgarås. 
 
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna och anta rubricerad utvecklingsplan Förslagshandling septem-
ber 2017. Förslaget har kompletterats med utvecklingsplaner för Moholm 
och Älgarås. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 november 2017 att återremittera 
ärendet för revidering så att gång- och cykelvägarna går fram till 
kyrkogårdar, affärer, idrottsplatser, skolor, förskolor och lekplatser samt 
fortsätter till andra cykelleder. 
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Plan- och exploateringschefen skriver att Utvecklingsplanen har återre-
mitterats för revidering och detta har nu genomförts. 
 
Utvecklingsutskottets beslutade den 21 februari 2018 föreslå kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till 
Utvecklingsplan för Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun 2018-2020, 
Förslagshandling februari 2018, med följande ändring och tillägg; 
- Det nya huset för väntsal och närbutik, vilket redovisas på idéskissen på 

sidan 11 i förslaget till Utvecklingsplan, tas bort 
- Möjlighet att cykla hela vägen längs kanalen i Töreboda kommun till-

äggs förslaget till Utvecklingsplan. 
 
Plan- och exploateringschefen har därefter reviderat förslaget till 
Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun 2018-2020, 
Förslagshandling februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 5 juli 2017 med bilaga 
Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda, Förslagshandling juni 
2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 16 augusti 2017, § 113 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 september 2017 
med bilaga Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun, Utvecklingsplan 
2017-2020, Förslagshandling september 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 oktober 2017, § 166 
Kommunstyrelsens protokoll den 1 november 2017, § 326 
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 12 februari 2018 med 
bilaga, Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun 2018-
2020, Förslagshandling februari 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 26 
Reviderad Utvecklingsplan Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun 
2018-2020, Förslagshandling februari 2018 den 1 mars 2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Anne-Marie Lundin (M): Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till 
Utvecklingsplan för Gång- och cykelvägar i Töreboda kommun 2018-2020, 
Förslagshandling februari 2018 med justeringen att meningen ”Huvud-
principen är att alla befintliga och nya gång- och cykelvägar har belysning 
med modern LED teknik” på sidan 23 ändras till ”Huvudprincipen är att 
alla befintliga och nya gång- och cykelvägar i möjligaste mån ska ha belys-
ning med modern LED teknik”. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Anne-Marie 
Lundins (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 100 Dnr KS 2017/0447 
 

Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättat förslag 
till Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner med justeringen att meningen ”Alla nya gång- och cykelvägar 
som byggs ska ha belysning” på sidan 11 ändras till ”Alla nya gång- och cy-
kelvägar som byggs ska i möjligaste mån ha belysning”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 december 2017 föreslå respektive 
kommunfullmäktige att anta Trafiksäkerhetsprogrammet för Mariestad, 
Töreboda och Gullspång. Tekniska nämnden beslutade också översända 
förslaget till trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner till MTG styrgrupp för påseende innan beslut i kom-
munfullmäktige. 
 
Tidigare trafiksäkerhetsprogram från 2008-2011 avsåg bara Mariestads 
kommun. Det finns inget tidigare trafiksäkerhetsprogram för Töreboda 
och Gullspångs kommuner. Efter det har ingen uppdatering/revidering ge-
nomförts. Med anledning av detta har en större genomgång och omarbet-
ning genomförts och verksamhet teknik har nu tagit fram ett nytt trafiksä-
kerhetsprogram med ett nytt upplägg. 
 
Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen 
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” beskri-
ver bland annat bakgrund till nationella trafiksäkerhetsarbetet, nuläget i 
kommunerna samt ett antal fokusområden som kommunen ska arbeta 
med för att uppnå en säkre trafikmiljö och bidra till att de nationella målen 
uppfylls. Ett annat syfte med trafiksäkerhetsprogrammet är att ge stöd i 
hur kommunen arbetar med olika åtgärder för att skapa en säker trafik-
miljö och genomföra åtgärder på de ställen där de ger bäst effekt samt ge 
en tydlig bild av detta till invånarna i de tre kommunerna. Till  
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trafiksäkerhetsprogrammet kommer det att upprättas handlingsplaner, en 
för respektive kommun, som kontinuerligt uppdateras med konkreta för-
slag på åtgärder som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behöva gö-
ras i handlingsplanerna då saker förändras och nya behov uppstår till 
skillnad från programmet som är mer bestående över tid och inte har 
samma behov av uppdateringar. 
 
Tekniska chefen Michael Nordin informerade vid MTG Skaraborgs styr-
grupps sammanträde den 31 januari 2018 att trafiksäkerhetsprogrammet 
för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har behandlats i kom-
munfullmäktige i Mariestads kommun och i kommunstyrelsens arbetsut-
skott i Gullspångs kommun. Förslaget antogs i kommunfullmäktige i 
Mariestads kommun med justeringen att meningen ”Alla nya gång- och cy-
kelvägar som byggs ska ha belysning” på sidan 11 ändras till ”Alla nya 
gång- och cykelvägar som byggs ska i möjligaste mån ha belysning”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll den 19 december 2017, § 249 
Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång 
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 31 
januari 2018, punkt 5 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 27 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 101 Dnr KS 2018/0009 
 

Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer, för Töreboda kommuns del, upprättat för-
slag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) beslutade den 14 december 
2017 att godkänna förslaget till förbundsordning, att hemställa hos med-
lemskommunernas kommunfullmäktige om fastställande av förbundsord-
ningen, samt att de förändringar beträffande elektronisk anslagstavla och 
offentligt möte med frågestund ska tillämpas vid det möte där årsresulta-
tet fastställs. 
 
En ny kommunallag trädde i kraft från och med årsskiftet 2017/2018. I 
lagen har införts vissa bestämmelser som äger tillämpning även för kom-
munalförbund. Följande ändrade lydelser föreslås inarbetas i förbunds-
ordningen: 
 Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 
 I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och 

ersättare samt deras mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kap. 3-5 §§ 
och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725). 

 Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. An-
slagstavlan ska innehålla informationen enligt 8 kap. 10 § kommunal-
lagen. 

 Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på kommunalför-
bundets anslagstavla. 

 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i 
kommunallagen. Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från års-
skiftet efter uppsägningen. 

 19 § Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
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 22 § Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning 

Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets årsre-
dovisning vid det sammanträde där direktionen behandlar årsredovis-
ningen. Detta sammanträde är öppet för allmänheten och ska tillkän-
nages på kommunalförbundets anslagstavla. 

 
Beslutsunderlag 
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) direktions protokoll den 14 
december 2017, § 142 
T.f. förbundsdirektör/Räddningschefs skrivelse den 2 januari 2018 med 
bilaga, Förslag till ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 28 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 102 Dnr KS 2018/0025 
 

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens och tekniska 
nämndens samverkansavtal och reglementen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar, för Töreboda kommuns del, upprättade förslag 
till samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden 
och tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 19 december 2017 att rekom-
mendera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att anta upprät-
tade förslag till reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tek-
niska nämnden med noteringen att § 28 i miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente respektive § 19 i tekniska nämndens reglemente om justering 
av protokoll och anslag anpassas till den nya digitala anslagstavlan. 
 
Förslagen till reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden har anpassas till den nya digitala anslagstavlan. 
 
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 31 januari 2018 att rekommen-
dera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna besluta att anta upprättade 
förslag till samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens och tekniska nämndens samverkansavtal 
och reglementen har reviderats så att antalet ledamöter och ersättare i 
tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden utökats till 15 och att 
Mariestads kommun utser 7 ledamöter och ersättare, Töreboda kommun 5 
och Gullspångs kommun 3. 
 
Beslutsunderlag 
 
Anteckningar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 19 de-
cember 2017, punkt 5 
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Förslag till reglemente, Miljö- och byggnadsnämnden, Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 
Förslag till reglemente, Tekniska nämnden, Mariestad, Töreboda och 
Gullspång 
Anteckningar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den 31 janu-
ari 2018, punkt 6 
Samverkansavtal för gemensam Miljö- och byggnadsnämnd, Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 
Samverkansavtal för gemensam Teknisk nämnd, Mariestad, Töreboda och 
Gullspång 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 29 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-03-07 175 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ks § 103 Dnr KS 2016/0237 
 

Gemensam MTG-samordnare/Digitaliseringsledare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med MTG styrgrupps rekommenda-
tion, vilket för Töreboda kommun innebär följande: 
 
1. Tjänsten som MTG-samordnare (50 %) utökas med 50 % 

Digitaliseringsledare. 
 
2. Kostnaden för Digitaliseringsledaren finansieras genom att hälften de-

las lika mellan de tre kommunerna och hälften fördelas efter invånar-
antal. 

 
3. Töreboda kommuns kostnad 2018 finansieras inom budgetram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
I Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner står följande om MTG-samordnare:  
”Under förutsättning att beslut fattas om en gemensam finansiering ska 
den kommun som administrerar MTG-styrgrupp anställa/utse en ”MTG-
samordnare” som ska arbeta på uppdrag av MTG-styrgrupp. Samordna-
rens uppgift är att driva, fördjupa och utveckla samverkan mellan kommu-
nerna. Samordnaren ska även vara de gemensamma nämnderna behjälplig 
i frågor som avser gemensamma processer, samverkansformer, kommuni-
kation, uppdrag m.m. Finansieringen av ”MTG-samordnaren” beslutas i 
särskild ordning.” 
 
Alla tre kommunerna har i budget 2017 anslagit 150 000 kronor per kom-
mun som finansiering av 50 % MTG-samordnare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 januari 2017 att inrätta en halvtids-
tjänst som MTG-samordnare från och med den 1 januari 2017. 
 
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 3 mars 2017 bland annat att 
ställa sig bakom upprättat förslag till uppdragsbeskrivning. 
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MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 22 maj 2017 att uppdra åt kom-
muncheferna att fortsätta arbetet med rekrytering av MTG-samordnare 
efter den inriktning som nämndes vid sammanträdet, att slutföra förhand-
lingarna och att anställa en MTG-samordnare. Kommuncheferna har inte 
lyckats med uppdraget att anställa en MTG-samordnare. 
 
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 19 december 2017 att rekom-
mendera kommunstyrelserna i MTG-kommunerna besluta följande: 
• Tjänsten som MTG-samordnare (50 %) utökas med 50 % Digitali-

seringsledare. 
• Finansiering av kostnaden för Digitaliseringsledaren sker genom att 

hälften delas lika mellan de tre kommunerna och hälften fördelas efter 
invånarantal. 

 
Kommuncheferna MTG föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
MTG styrgrupps rekommendation, vilket för Töreboda kommun innebär 
följande: 
• Tjänsten som MTG-samordnare (50 %) utökas med 50 % Digitali-

seringsledare. 
• Finansiering av kostnaden för Digitaliseringsledaren sker genom att 

hälften delas lika mellan de tre kommunerna och hälften fördelas efter 
invånarantal. 

• Töreboda kommuns kostnad 2018 finansieras inom budgetram. 
 
Uppdraget som digitaliseringsledare för MTG bör ses som en investering. 
Inom fyra år ska ”investeringen” vara betald. Från och med år tre ska kost-
naden för respektive kommun finansieras genom minskade verksamhets-
kostnader. 
 
Kommuncheferna föreslår att kostnaden fördelas genom att hälften delas 
lika mellan de tre kommunerna och hälften fördelas efter invånarantal. 
Helårskostnaden blir med det förslaget följande: 
• Mariestad 210 tkr 
• Töreboda 132 tkr 
• Gullspång 108 tkr 
Summa 450 tkr 
 
Kostnaden för Töreboda kommun kan för år 2018 finansieras inom bud-
getram. Finansiering 2019 behandlas i budgetprocessen för 2019 års bud-
get. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 januari 2017, § 9 
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 19 
december 2017, punkt 8 
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 3 
mars 2017, punkt 3 
Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 22 
maj 2017, punkt 8 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 med bilaga, Annons 
MTG-samordnare och Digitaliseringsledare 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 30 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 21 februari 2018 följande; 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med MTG styrgrupps rekommendation, 
vilket för Töreboda kommun innebär följande: 
• Tjänsten som MTG-samordnare (50 %) utökas med 50 % 

Digitaliseringsledare. 
• Kostnaden för Digitaliseringsledaren finansieras genom att hälften delas 

lika mellan de tre kommunerna och hälften fördelas efter invånarantal. 
• Töreboda kommuns kostnad 2018 finansieras inom budgetram. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Kenneth Carlsson (S) och Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker 
Utvecklingsutskottets förslag. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
Personalkontoret 
Lönekontoret 
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Ks § 104 Dnr KS 2017/0436, 2015/00187 
 

Revisionsrapport – Granskning av Internkontroll och ändring av 
kommunstyrelsens reglemente 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens reglemente, första stycket, ändras till: 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller 
ekonomi- och personalärenden regleras även i ett styrdokument som för 
varje mandatperiod antas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram en 
mall för kommunens granskningsplaner för internkontroll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kom-
mun genomfört en granskning av intern kontroll. Granskningen visar att 
kommunstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig internkontroll. 
 
Utifrån granskningen lämnar de förtroendevalda revisorerna följande 
sammanfattande rekommendationer: 
• Föreslå för kommunfullmäktige att omvärdera beslutet att kommu-

nens styr- och ledningsprinciper ska antas årligen. Revisorerna anser 
en uppdatering per mandatperiod bör räcka förutsatt att ingen omfat-
tande förändring sker under mandatperioden. 

• Se över uppföljningsprocessen av granskningsplanerna för att säker-
ställa att utvärderingen sker ändamålsenligt. 

• Ta fram en mall för kommunens internkontrollplaner för att skapa 
stringens för att förenkla uppföljning- och utvärderingsprocessen av 
planerna. 

 
Revisorerna förväntar sig ett svar från kommunstyrelsen med kommenta-
rer till påpekandena i rapporten och förslag till åtgärder. Det anges att sva-
ret bör vara revisorerna tillhanda senast efter att protokollet från 
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kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2018 justerats och expedie-
rats (efter förlängning). 
 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige be-
sluta att ändra kommunstyrelsens reglemente, första stycket, till: 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller 
ekonomi- och personalärenden regleras även i ett styrdokument som för 
varje mandatperiod antas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunchefen föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att kommunled-
ningskontoret får i uppdrag att ta fram en mall för kommunens gransk-
ningsplaner för internkontroll. 
 
Kommunstyrelsens nu gällande reglemente första stycket lyder; 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsens befogenheter vad gäller 
ekonomi- och personalärenden regleras även i ett styrdokument som för 
varje år antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Reglemente för kommunstyrelsen 
Revisorernas i Töreboda kommun skrivelse den 23 november 2017 
PwC:s revisionsrapport Granskning av internkontroll, Töreboda kommun 
december 2017 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 29 januari 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 32 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
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Ks § 105 Dnr KS 2017/0036 
 

Uppföljning av granskningsplaner för internkontroll 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av granskningsplaner för in-
ternkontrollen år 2017 för kommunövergripande verksamhet, Vård och 
omsorg samt Utbildning och kultur. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 att anta upprättat 
förslag till reviderat internkontrollreglemente/handbok för internkontroll. 
 
Enligt handboken för internkontroll, § 4 ska kommunstyrelsen senast i 
februari månad varje år anta en särskild granskningsplan. Granskningspla-
nerna ska tas fram utifrån verksamhetsområdena Vård och omsorg, 
Utbildning och kultur samt kommunövergripande verksamhet. Varje 
granskningsplan ska omfatta två – fyra granskningsområden varav något 
område kan vara av kommunövergripande karaktär. Planen som upprättas 
ska innehålla följande delar. 
- Risk/kontrollområde 
- Kontrollmoment 
- Ansvarig person 
- Kontrollmetod och frekvens 
- Rapportering till och när 
- Riskbedömning för varje kontrollområde 
 
Planen ska överlämnas till revisorerna. Syftet med internkontroll är att 
uppnå effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen för verksamhet, 
ekonomi, samt tillämpningen av lagar och föreskrifter. I begreppet intern-
kontroll ingår också bevaka att fastställda riktlinjer följs. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 att anta upprättade förslag 
till granskningsplaner för internkontrollen år 2017 för kommunövergrip-
ande verksamhet, Vård och omsorg samt Utbildning och kultur. 
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Kommunchefen redovisar i tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 uppfölj-
ning av internkontrollen år 2017 för respektive område. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 142 
Handbok för internkontroll, Töreboda kommun 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017 med bilagorna, 
Kommunövergripande – granskningsplan för personalområdet 2017, 
Kommunövergripande – granskningsplan för ekonomiområdet 2017, Vård 
och omsorg – granskningsplan 2017 och Utbildning och kultur – gransk-
ningsplan 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 28 
Kommunstyrelsens protokoll den 1 mars 2017, § 72 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 med bilagorna, 
1. Uppföljning av granskningsplan 2017 för personalområdet, 
2. Uppföljning av granskningsplan 2017 för ekonomiområdet, 
3. Vård och omsorg – uppföljning av granskningsplan 2017 
4. Utbildning och kultur – uppföljning av granskningsplan 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 33 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Revisorerna 
Ekonomichefen 
Personalchefen 
Socialchefen 
Äldreomsorgschefen 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 106 Dnr KS 2017/0443 
 

Granskningsplaner för internkontroll 2018 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till granskningsplaner för in-
ternkontroll år 2018 för kommunövergripande verksamhet, Vård och om-
sorg och Utbildning och kultur med den ändringen att ordet ”öka” tas bort 
i de föreslagna kontrollområdena nummer 4 och 5 inom Utbildning och 
kulturs verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 att anta upprättat 
förslag till reviderat internkontrollreglemente/handbok för internkontroll. 
 
Enligt handboken för internkontroll, § 4 ska kommunstyrelsen senast i 
februari månad varje år anta en särskild granskningsplan. Granskningspla-
nerna ska tas fram utifrån verksamhetsområdena Vård och omsorg, 
Utbildning och kultur samt kommunövergripande verksamhet. Varje 
granskningsplan ska omfatta två – fyra granskningsområden varav något 
område kan vara av kommunövergripande karaktär. Planen som upprättas 
ska innehålla följande delar. 
- Risk/kontrollområde 
- Kontrollmoment 
- Ansvarig person 
- Kontrollmetod och frekvens 
- Rapportering till och när 
- Riskbedömning för varje kontrollområde 
 
Planen ska överlämnas till revisorerna. 
 
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 bevaka att fastställda 
riktlinjer följs. 
 
Kommunchefen överlämnar i tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 förslag 
till granskningsplaner för internkontroll 2018. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 142 
Handbok för internkontroll, Töreboda kommun 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 med bilagorna 
1. Kommunövergripande - granskningsplan för personalområdet 2018, 
2. Kommunövergripande - granskningsplan för ekonomiområdet 2018, 
3. Vård och omsorg – uppföljning av granskningsplan 2017 
4. Utbildning och kultur – uppföljning av granskningsplan 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 34 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 21 februari 2018 föreslå kommunsty-
relsen besluta följande; 
Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till granskningsplaner för in-
ternkontroll år 2018 för kommunövergripande verksamhet, Vård och 
omsorg samt de föreslagna kontrollområdena nummer 1-3 inom 
Utbildning och kulturs verksamhetsområde. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade vidare att återremittera de föreslagna kon-
trollområdena nummer 4 och 5 inom Utbildning och kulturs verksamhets-
område till kommunledningskontoret. Utvecklingsutskottet uppdrog åt 
kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsens samman-
träde den 7 mars med två andra förslag till kontrollområden inom 
Utbildning och kulturs verksamhetsområde som har bäring på risk och vä-
sentlighet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till gransk-
ningsplaner för internkontroll år 2018 för kommunövergripande verk-
samhet, Vård och omsorg och Utbildning och kultur med den ändringen att 
ordet ”öka” tas bort i de föreslagna kontrollområdena nummer 4 och 5 
inom Utbildning och kulturs verksamhetsområde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och 
Bengt Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Bengt 
Sjöbergs (M) yrkande. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Revisorerna 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Personalchefen 
Socialchefen 
Äldreomsorgschefen 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 107 Dnr KS 2014/0197 
 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Annons om kommunfullmäktiges sammanträden 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) kungörs enligt bestämmelserna i 5 kap. 13 § Kommunallagen, på 
kommunens anslagstavla på kommunens webbplats, www.toreboda.se. 
 
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.” 
 
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. 
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Det innebär att det numera är obligatoriskt att informera om kommunfull-
mäktiges sammanträden på anslagstavlan på webben och frivilligt att an-
nonsera i ortstidningar. Töreboda kommun har också tidigare när det varit 
frivilligt informerat om kommunfullmäktiges sammanträden på webben. 
 
Kommunsekreterare Mariana Frankéns och kommunchef Per-Ola Hedberg 
lyfter frågan om kommunfullmäktige vill fortsätta med annonseringen av 
kommunfullmäktiges sammanträden i Mariestads-Tidningen enligt kom-
munfullmäktiges beslut den 15 december 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 163 
Kommunsekreterare Mariana Frankéns och kommunchef Per-Ola 
Hedbergs tjänsteskrivelse den 19 januari 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 35 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 108 Dnr KS 2018/0065 
 

Avgifter för hyra av lokaler i fastigheten Gjutaren 4 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Lokalerna i Gjutaren kan hyras ut till företag, föreningar och internt 

inom Töreboda kommun. 
 
2. Avgifter för hyra av lokalerna fastställs enligt förslag och avgifterna 

gäller från och med 2018-04-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 6 december 2018 bland annat att upp-
dra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till avgifter för hyra av 
lokalerna i fastigheten Gjutaren 4. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2018: 
Fastigheten Gjutaren 4 ska kunna användas för; 
 publika evenemang som utställningar, mässor, teater, konserter och 

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

munstyrelsen, utskotten med flera), föreningar och företag, 
 gästboende alternativt kontor. 
 
Kommunledningskontorets förslag till avgifter är följande: 

 

Hyresnivåer lokalerna i Gjutaren: Företag
Hyresalternativ - kronor >1/2 vardag Kväll vardag Heldag 7-17 1 dygn

Alla rum på bottenvåningen utom stora salen 2 000 2 200 3 200 5 100

Inkl. wifi, slutstädning och soptömning

Aula, lilla Gjuteriet och tillgång till kök 1 500 1 700 2 200 3 500

Inkl. wifi, slutstädning och soptömning

Lilla Gjuteriet och tillgång till kök 800 1 000 1 300 2 000

Inkl. wifi, slutstädning och soptömning

Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - ett rum 600 800 1 000 1 600

Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - båda rummen 900 1 100 1 300 2 000

inkl. wifi, slutstädning och soptömning                   

Alla förfrågningar där stora salen ingår Nej Nej Offert Offert

Alla förfrågningar helg Offert Offert Offert Offert

Övriga förfrågningar Offert Offert Offert Offert

Prisskillnad dag och kväll beror på ev jour- vaktmästeri

Moms tillkommer 25%
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Lokalerna i Gjutaren är lämpliga för upp till följande antal personer: 
• Aulan: 150 personer 
• Stora salen: 150 personer 
• Lilla Gjuteriet:    30 personer 
• Stora Konferensrummet: 30 personer 
• Lilla Konferensrummet:   16 personer 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 6 december 2017, § 230 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2018, § 21 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 13 februari 2018 

Hyresnivåer lokaler i Gjutaren: Föreningar i Töreboda kommun
Hyresalternativ - kronor >1/2 vardag Kväll vardag Heldag 7-17 1 dygn

Alla rum på bottenvåningen utom stora salen 1 000 1 200 1 600 2 600

Inkl. wifi, slutstädning och soptömning

Aula, lilla Gjuteriet och tillgång till kök 800 1 000 1 100 1 800

Inkl. wifi, slutstädning och soptömning

Lilla Gjuteriet och tillgång till kök 400 600 700 1 000

Inkl. wifi, slutstädning och soptömning

Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - ett rum 300 500 500 800

Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - båda rummen 500 700 700 1 000

inkl. wifi, slutstädning och soptömning                   

Alla förfrågningar där stora salen ingår Nej Nej Offert Offert

Alla förfrågningar helg Offert Offert Offert Offert

Övriga förfrågningar Offert Offert Offert Offert

Prisskillnad dag och kväll beror på ev jour- vaktmästeri

Inklusive moms

Hyresnivåer lokalerna i Gjutaren: Internt Töreboda kommun
Hyresalternativ - kronor >1/2 vardag Kväll vardag Heldag 7-17 1 dygn

Alla rum på bottenvåningen utom stora salen 1 000 1 200 1 600 2 600

Inkl. wifi, slutstädning och soptömning

Aula, lilla Gjuteriet och tillgång till kök 800 1 000 1 100 1 800

Inkl. wifi, slutstädning och soptömning

Lilla Gjuteriet och tillgång till kök 400 600 700 1 000

Inkl. wifi, slutstädning och soptömning

Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - ett rum 300 500 500 800

Konferensavdelning inkl. tillgång till kök - båda rummen 500 700 700 1 000

inkl. wifi, slutstädning och soptömning                   

Alla förfrågningar där stora salen ingår Nej Nej Offert Offert

Alla förfrågningar helg Offert Offert Offert Offert

Övriga förfrågningar Offert Offert Offert Offert

Prisskillnad dag och kväll beror på ev jour- vaktmästeri
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Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 37 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 26 februari 2018 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 21 februari 2018 följande; 
• Lokalerna i Gjutaren kan hyras ut till företag, föreningar och internt 

inom Töreboda kommun. 
• Avgifter för hyra av lokalerna fastställs enligt förslag och avgifterna 

gäller från och med 2018-04-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Lars-Åke Bergman (S) och Anne-Marie Lundin (M): Tillstyrker 
Utvecklingsutskottets förslag. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunchefen 
Näringslivsstrategen 
Barn- och utbildningschefen 
Förvaltningssekreteraren 
Kommunsekreterarna 
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Ks § 109  Dnr KS 2016/0165 
 

Flyktingrelaterad lägesrapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Trafikhandläggare Marie Djupfeldt har översänt Lägesrapport flyktingrela-
terat, rapport nummer 11 december 2017 med statistik över bland annat 
volym och elevantal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Trafikhandläggare Marie Djupfeldt, Lägesrapport flyktingrelaterat – Mån-
adsvis 2017, Rapport nr 11 december 2017 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 38 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Trafikhandläggaren 
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Ks § 110 Dnr KS 2018/0074 
 

Förvärv av fastigheten Töreboda Björkäng 9:4 (Stationshuset) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt för för-
värv av fastigheten Töreboda Björkäng 9:4. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förslag till avtal om överlåtelse av fastigheten Töreboda Björkäng 9:4 fö-
religger. Enligt avtalet överlåter Töreboda Björkäng 9:4 AB fastigheten 
Töreboda Björkäng 9:4 till Töreboda kommun för en köpeskilling av 
1 850 000 kronor. Tillträdesdag är 2018-04-16, eller annat datum enligt 
överenskommelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 följande; 
Töreboda kommun köper fastigheten Töreboda Björkäng 9:4 av Töreboda 
Björkäng 9:4 AB, för 1 850 000 kronor och på villkor i övrigt som kom-
munstyrelsen äger bestämma. Köpet finansieras genom ianspråktagande 
av eget kapital. Investeringsbudgeten 2018 utökas med 2 000 000 kronor, 
varav 150 000 kronor finansierar stämpelskatt och lösa inventarier. Till-
kommande kapital- och driftkostnader inryms i budgetramen för Ledning 
och utveckling. 
 
Genomsnittlig årlig kapitalkostnad beräknas till cirka 100 000 kronor. Till-
kommande årlig driftkostnad uppskattas till 300 000 kronor. Intäkterna är 
för närvarande 220 000 kronor. Beräknad årlig nettokostnad blir med nu-
varande hyresintäkter 180 000 kronor. Fastigheten är placerad nära cent-
rum och Göta kanal. Fastighetens mark har en viktig strategisk roll för 
kommande utbyggnad av gång- och cykelväg, samt för ny bro över Göta 
kanal. Det finns lediga lokaler i fastigheten. Dessa kan vara lämpliga för 
mindre företag och föreningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den13 februari 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 21 februari 2018, § 40 
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Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2018, § 25 
Förslag till köpekontrakt 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomikontoret 
Kommunchefen 
Plan- och exploateringschefen 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 111  Dnr KS 2017/0266 
 

Ansökan om bidrag för stödinsatser av förebyggande karaktär för 
asylsökande barn under 18 år från Moholms samhällsförening 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beviljar Moholms Samhällsförening bidrag med 

50 000 kronor för verksamhet riktat till asylsökande i Moholm för 
verksamhetsåret 2018. 

 
2. Moholms samhällsförening administrerar bidraget och fördelar det till 

övriga engagerade föreningar i Moholm. Föreningarna beslutar gemen-
samt om fördelning till olika aktiviteter. 

 
3. Moholms Samhällsförening, Svenska kyrkan, Röda korset, 

Salemförsamlingen och övriga i verksamheten engagerade föreningar i 
Moholm ska gemensamt, senast den 31 januari 2019, lämna rapport 
om hur bidraget har använts i Moholm. 

 
4. Finansiering sker ur kommunens ”pott” från Migrationsverket för 

stödinsatser av förebyggande karaktär till barn under 18 år som omfat-
tas av lagen om mottagande av asylsökande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Föreningar i Moholm ansöker för 2018 om bidrag på samma nivå som för 
2017. Kommunstyrelsen beslutade förra året att bevilja totalt 50 000 kro-
nor. 
 
De kommuner som hade asylsökande barn under 18 år boende inom kom-
munen, fick i maj varje år en särskild ersättning för stödinsatser av före-
byggande karaktär enligt Socialtjänstlagen. Ersättningen har utgetts sedan 
2012. Ersättningen betalades ut för sista gången i maj 2017. Efter att 
50 000 kronor har betalas ut till Moholms Samhällsförening, finns det 
243 000 kronor kvar i ”potten”. 
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Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 18 januari 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 februari 2018, § 21 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Moholms Samhällsförening 
Svenska kyrkan 
Röda korset 
Salemförsamlingen, Moholm 
Socialchefen 
Ekonomikontoret 
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Ks § 112  Dnr: KS 2018/0015 
 

Förslag till överenskommelse om samverkan mellan Västra 
Götalandsregionens (VG) kommuner och VG regionen om 
Munhälsa, uppsökande och nödvändig tandvård 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ”Överenskommelse om 
samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
I förebyggande och hälsobefrämjande arbete ingår en god munhälsa, att 
ett gott allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. 
Individer med stora omvårdnadsbehov har ofta svårigheter att sköta sin 
munhygien på ett tillfredställande vis, samt saknar ofta förmåga och insikt 
om vikten av regelbunden tandvård. 
 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt Tandvårdslagen ansvar för 
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen ska VGR och kommu-
nen samverka beträffande målgruppen, och det är myndigheternas ansvar 
att utarbeta en samverkansmodell. Enligt hälso- och sjukvårdavtalet i 
Västra Götaland ska en överenskommelse upprättas mellan parterna, som 
reglerar samverkan, uppföljning och utvärdering av målgruppens tillgång 
till uppsökande och nödvändig tandvård. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelses protokoll den 8 december 2017, 
§ 102 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson och äldreomsorgschef 
Ann-Sofie Eklund Karlssons tjänsteskrivelse den 8 december 2017 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 februari 2018, § 18 
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Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse beslutade den 8 december 2017 
bland annat att rekommendera medlemskommunerna att anta 
Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 113  Dnr: KS 2018/0024 
 

Information om utredning och vidtagna åtgärder efter Lex Sarah-
anmälan från äldreomsorgen, avseende brister i särskilt boende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Brukaren hittades i sitt särskilda boende på golvet klockan 07.15, och hade 
då slagit i näsa, huvud, mun, höger arm och ben. Det fanns blod på golvet 
och på brukaren. Brukaren var kall och hade tryckmärken på huden samt 
var medtagen. Rapporterande personal misstänker att brukaren legat 
länge på golvet. 
 
I rapporten påtalas misstanke om bristande tillsyn, men efter kontakt med 
berörd personal framkommer att tillsynen har skötts helt enligt rutin. 
 
Brister finns också i dokumentation, där information saknas i genomföran-
deplanen om hur brukarens behov nattetid bör tillgodoses. Detta innebär 
en risk för brist i omvårdnad och tillsyn, då vikarierande personal är i 
tjänst. 
 
Vidtagna åtgärder för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet: 
Arbete med förbättring av genomförandeplanernas innehåll har påbörjats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 februari 2018, § 19 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Äldreomsorgschefen 
Socialchefen 
Kvalitetsutvecklaren 
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Ks § 114  Dnr: KS 2018/0014 
 

Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Töreboda kommun ställer sig bakom den länsgemensamma handlingspla-
nen för psykisk hälsa 2018-2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Statsbidragen inom området psykisk hälsa är utformade som stimulans-
medel, för utvecklings- och förstärkningsinsatser inom olika områden. 
Krav och innehåll specificeras i årliga överenskommelser mellan 
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En sär-
skild del i överenskommelsen handlar om och ställer krav på utvecklings-
arbete, och samarbete mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 
kommuner. 
 
Kravet att ta fram regionala handlingsplaner syftar till att stärka kommu-
ner och regioner att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att 
minska psykisk ohälsa. Var och en av huvudmännen får ekonomiskt stöd 
för att stärka sina egna insatser inom området, och för det gemensamma 
arbetet att ta fram en regional handlingsplan. Varje enskild huvudman an-
svarar för rapportering och redovisning till SKL. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelses protokoll den 8 december 2017, 
101 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 februari 2018, § 20 
 
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse beslutade den 8 december 2017 
bland annat att ställa sig bakom ”Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2020” samt att rekommendera medlemskommunerna att anta handlings-
planen. 
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forts. Ks § 114 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Socialchefen 
Äldreomsorgscheferna 
Barn- och utbildningschefen 
Rektor T. Broholm 
Rektor L. Karlsson 
Förvaltningssekreteraren 
Kommunsekreterarna 
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Ks § 115 Dnr KS 2015/0011 
 

Information från Kommunalförbundet Skaraborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från Kommunalförbundet 
Skaraborgs sammanträde den 23 februari 2018. 
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Ks § 116  Dnr KS 2015/0013 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna; 
 
Protokoll 
 
vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 12 februari 2018 inklusive 
individärenden samma dag, 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 8 februari 2018 och 
utvecklingsutskottets sammanträde den 21 februari 2018 
 
Övriga  delegationslista nummer 
 
individ- och familjeomsorgen 1-2/18 
äldreomsorgen   1-2/18 
LSS    1/18 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
kommunstyrelsens ordförande 4-6/18 
vård- och omsorgsutskottets ordförande 6-13/18 
socialchef Sandra Säljö  1/18 
kommunchef Per-Ola Hedberg 1/18 
barn- och utbildningschef Marita Friborg 15-17/18 
socialsekreterare Frida Ekeroth 3/18 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 12-21/18 
plan- och exploateringschef Dan Harryzon 1-2/18 
förskolechef Monica Söder   1/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Delegater som anmält beslut  
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Ks § 117 
 

Meddelanden 
 
Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
    Dnr KS 2016/0035 
Länsstyrelsens beslut den 22 februari 2018 om inlämnad handlingsplan 
för ombyggnation av Töreboda avloppsreningsverk för kväverening, 
 
    Dnr KS 2018/0087 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 januari 2018, § 13, 
Verksamhetsplan år 2018 för miljö- och byggnadsnämnden, 
 
    Dnr KS 2015/00131 
Miljö- och byggnadsförvaltningens remissyttrande den 2 mars 2018, om 
uppdatering av bevarandeplan för Natura 2000 området Östen i bl.a. 
Mariestads- och Töreboda kommuner, 
 
    Dnr KS 2018/0118 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 27 februari 2018, § 29, 
Uppföljning av plan för internkontroll 2017 i samband med bokslut, 
 
    Dnr KS 2018/0061 
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 27 februari 2018, § 31, Miljö- 
och byggnadsnämndens nämndmål till budget 2019, 
 
    Dnr KS 2016/0136 
Tekniska nämndens protokoll den 13 februari 2018, § 29, Uppföljning av 
tekniska nämndens mål 2017 i samband med bokslut, 
 
    Dnr KS 2017/0063 
Tekniska nämndens protokoll den 13 februari 2018, § 30, Uppföljning av 
plan för internkontroll 2017 i samband med bokslut, 
 
    Dnr KS 2018/0089 
Tekniska nämndens protokoll den 13 februari 2018, § 31, Plan för intern-
kontroll 2018 för tekniska nämnden. 
 


