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Plats och tid Gjutaren, Töreboda, onsdag 5 september 2018, kl. 13.00–14.32, 14.50–
16.10 och 16.25–16.48 

Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande, § 277-302 och 304-328 
 Linn Brandström (M) för Bengt Sjöberg (M), § 303 

Anne-Marie Lundin (M) 
Mikael Faleke (M) 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) 
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande 
Gunilla Fransson (L) 
Lars-Åke Bergman (S) 
Hans Thorsell (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 Anne-Marie Lundin (M) 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 277-328 
Underskrifter  
 Sekreterare …………………………………………………………………………………….............................................. 
  Mariana Frankén 
  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Bengt Sjöberg, § 277-302 och 304-328 Pernilla Johansson, § 303 
 
 Justerare …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Anne-Marie Lundin  
 

 

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

 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2018-09-05 
 
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: 
 
Linn Brandström (M), ersättare, § 277-302 och 304-328 
Per-Ola Hedberg, kommunchef 
Anders Bernhall, ekonomichef, § 278-281 
Marie Persson, rektor, § 301 
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Ks § 277 Dnr KS 2018/219 
 

Remiss, Resultatrapport PFAS f.d. Moholms flygbas 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar miljöutredarens yttrande som eget ytt-
rande till Försvarsinspektören, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Försvarsinspektören inbjuder Töreboda kommun och Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län att senast den 6 september 2018 inkomma med syn-
punkter avseende resultatrapport: ”PFAS f.d. Moholms flygbas” som för-
svarsmakten överlämnat till Försvarsinspektören. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till yttrande den 20 augusti 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 152 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 Bilaga Ks § 277/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Försvarsinspektören 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Ks § 278 
 

En tyst minut 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen håller en tyst minut till minne av kommunstyrelsens 
andre vice ordförande Kenneth Carlsson (S). 
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Ks § 279 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anne-Marie 
Lundin (M). 
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Ks § 280  
 

Dagordning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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Ks § 281 Dnr KS 2018/0201 
 

Preliminär prognos om delårsbokslutet 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger prognosen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2018 bland annat att uppdra till 
kommunledningskontoret att rapportera om budget- och verksamhets-
uppföljning två gånger till under året, vid kommunstyrelsens sammanträ-
den den 13 juni och den 5 september. 
 
Ekonomikontoret har upprättat Prognos augusti 2018 till kommunstyrel-
sens sammanträde. Ekonomichef Anders Bernhall lämnar en redogörelse i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 23 maj 2018, § 211 
Ekonomikontoret, Prognos augusti 2018, Kommunstyrelsen 2018-09-05 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomikontoret 
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Ks § 282 Dnr KS 2018/0223 
 

Nära Vård och stöd Norra Skaraborg barn och unga, Barn och 
ungas hälsa 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagen arbetsmodell för Nära 

Vård och stöd barn och unga, bilaga. 
 
2. Att arbeta efter modellen. 
 
3. Att bifogade indikatorer och mätvärden används för att följa upp mo-

dellen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
En arbetsmodell för Nära Vård och stöd barn och unga har tagits fram. I 
modellen beskrivs processen mellan olika verksamheter när ett barn eller 
ungdom mår dåligt. I nästa steg kommer varje delprocess att beskrivas. 
Målvärden och indikatorer finns framtagna för att kunna följa delpro-
jektets resultat. Kommunerna i Norra Skaraborg rekommenderas att ställa 
sig bakom arbetsmodellen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mötesanteckningar från Politisk styrgrupp för utveckling av Nära vård 
Norra Skaraborg den 15 maj 2018 
Arbetsmodell Nära Vård och stöd Norra Skaraborg barn och unga 
Socialchef Sandra Säljös och barn- och utbildningschef Marita Friborgs 
tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018. 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 30 maj 2018, § 92 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 87 
    Bilaga Ks § 282/18 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Nära Vård norra Skaraborg Barn och unga 
Socialchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Förvaltningssekreteraren  
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Ks § 283 Dnr Ks 2018/202 
 

Uppdrag om revidering av skötselavtalet mellan Töreboda 
kommun och Töreboda Hästklubb 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att i samarbete 
med tekniska nämnden revidera skötselavtalet mellan Töreboda kommun 
och Töreboda Hästklubb. Tekniska nämnden svarar för avtalets driftmäs-
siga innehåll och kommunstyrelsen för det verksamhetsmässiga. Gemen-
samt förslag lämnas till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
under 2019. 
 
Lars-Åke Bergman (S) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 bland annat att uppdra 
till tekniska nämnden och kommunstyrelsen att revidera skötselavtalet 
mellan Töreboda kommun och Töreboda Hästklubb. Tekniska nämnden 
svarar för avtalets driftmässiga innehåll och kommunstyrelsen för det 
verksamhetsmässiga. Gemensamt förslag lämnas till kommunfullmäktige 
för beslut under 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 89 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Plan- och exploateringschefen 
Sekreteraren 
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Ks § 284  Dnr KS 2018/0225 
 

Uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på permanent lösning 
till förskola 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att skyndsamt ta 
fram ett förslag på permanent lösning till förskola dock senast före årets 
slut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 bland annat att uppdra 
till kommunstyrelsen att skyndsamt ta fram ett förslag på permanent lös-
ning till förskola dock senast före årets slut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 84 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Barn- och utbildningschefen 
Sekreteraren 
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Ks § 285 Dnr KS 2016/0180 
 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlin-
jer”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Föreslagen överenskommelse, som reglerar in- och utskrivningsprocessen 
i Västra Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning, 
innebär att betalningsansvaret för en kommun för inneliggande utskriv-
ningsklara patienter, infaller om kommunen har ett genomsnittsvärde 
över 3,0 dagar under en kalendermånad. 
 
En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnitt-
ligt antal kalenderdagar och 3,0 (Mellanskillnaden x antal utskrivna perso-
ner som omfattas av denna överenskommelse x 7 100 kr). Genomsnittet 
summeras efter varje månad. Personer som ligger kvar inom slutenvården 
längre än 7 kalenderdagar hanteras särskilt. 
 
En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja den 1 
januari 2019. Förlaget innebär att under 2019 inträder en kommuns betal-
ningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och 
som omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slu-
tenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 
den 1 januari 2020 till den 31 mars 2020 inträder en kommuns betalan-
svar efter 7 dagar. Under denna tid gäller individberäkning. Från och med 
den 1 april 2020 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om 
den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård, och samma genom-
snittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person varit inskriven. 
Överenskommelsen gäller från den 25 september 2018 till och med den 30 
november 2020. 
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forts. Ks § 285 
 
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan 
skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, 
eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 
 
Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom red-
aktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se 
olika ut beroende på den enskildes behov. 
 
Inför ställningstagande om ny överenskommelse efter den 30 november 
2020, ska denna överenskommelse utvärderas i sin helhet både vad gäller 
reglering av betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning 
och utvärdering ska vara underlag för dialog om eventuella förändringar 
och för sänkning av genomsnittsvärdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Äldreomsorgschef Ulrika Berglunds tjänsteskrivelse den 9 juli 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 78 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
VGR 
Skaraborgs kommunalförbund 
Äldreomsorgscheferna 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 286 Dnr KS 2016/0180 
 

Överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till förändringar i ”Överens-
kommelsen om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommu-
nerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Sedan 1 januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk 
av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel 
eller dopingmedel i Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdsla-
gen (HSL). Det innebär att komplettering av Överenskommelsen om sam-
arbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk (underavtal till Hälso-och sjukvårdsavtalet), behöver göras 
för att omfatta även personer med spelmissbruk. 
 
Den 8 juni 2018 beslutade Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse att 
ställa sig bakom förslag till förändringar och att rekommenderar sina med-
lemskommuner att göra detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 11 juli 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 79 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
VGR 
Skaraborgs kommunalförbund 
Socialchefen 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 287 Dnr KS 2018/0273 
 

Omfördelning av budget 2018 till delverksamheten LSS, bostad 
med särskild service, Vadsbogatan 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen omfördelar inom 2018 års budget 1 700 000 kronor 
från kommungemensam LSS-pott till budgetramen för LSS-verksamheten 
bostad med särskild service, Vadsbogatan. 
 
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 året 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) och till särskilt boende barn och elevhem  
(3 800 000 kronor). Kvar i potten för 2018 finns 1 700 000 kronor. 
 
I september startar Töreboda kommun upp sin sjunde bostad med sär-
skild service enligt LSS i Maskrosens gamla lokaler. Boendet heter 
Vadsbogatan och kommer att ha plats för åtta brukare. Boendet är redan 
fullt och inflyttning kommer att ske i september 2018. Då verksamheten är 
helt nystartad har den ingen budgetram för 2018. För att kunna starta upp 
och bedriva verksamheten under 2018 behöver budgetmedel tillföras från  
LSS-potten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 9 juli 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 83 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Socialchefen 
Ekonomikontoret 
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Ks § 288 Dnr KS 2015/0062 
 

Kostnadsfritt inträde för ledsagare på kommunens anläggningar 
och arrangemang även kallat pluspolarekort 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa pluspolarekort i Töreboda kom-
mun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tillgänglighetsrådet i Töreboda kommun inkom år 2015 med ett förslag 
till Kommunstyrelsen om att kommunen befriar ledsagare från inträdesav-
gift, med hänvisning till att en person med funktionshinder ska ha möjlig-
het att ta med sig en vän som extra stöd, hjälp eller sällskap vid en aktivitet 
som anordnas av kommunen, av föreningar eller av privata aktörer. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2015 att uppdra åt kom-
munledningskontoret att undersöka möjligheterna och kostnader, för att 
kunna erbjuda Töreboda kommuns kommuninvånare ett så kallat pluspo-
larekort där det kan vara aktuellt. 
 
I Töreboda kommun finns redan ett ledsagarekort som tillhandahålls med 
hjälp av kommunens bildverkstad. Ledsagarkortet får man om man arbe-
tar i en gruppbostad, är personlig assistent, kontaktperson eller ledsagare 
till någon inom LSS. Ett ledsagarkort kan också tillhandahållas till andra 
funktionsnedsatta som inte tillhör LSS personkrets men som har beslut om 
ledsagning enligt SoL. Det ingår dock inte i själva biståndsbeslutet att en 
ledsagare går in gratis vid aktivitet, utan det är ett ställningstagande i LSS 
verksamhet att alla med funktionsnedsättning skall kunna delta i aktivite-
ter på lika villkor även om de är i behov av ledsagning. 
 
Ledsagarkort visar att man är personal i kommunens gruppbostäder, per-
sonlig assistent, kontaktperson eller ledsagare. I kommunens anläggningar 
och på kommunens arrangemang är det redan gratis för ledsagare och det 
är dessutom väldigt sällsynt med avgifter på kommunens arrangemang. 
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forts. Ks § 288 
 
De flesta privata aktörer släpper in ledsagaren gratis men brukaren får be-
tala. Med privata aktörer är det dock inte hundraprocentigt att alla arran-
görer går med på gratis inträde på deras evenemang utan detta bör alltid 
kollas upp innan. I dialog med verksamheterna stöter de näst intill aldrig 
på att ledsagare får betala. 
 
Om man inte befrias från avgiften ersätter kommunen kostnaden efter an-
sökan. Biståndshandläggarna uppger att de näst intill aldrig får frågor 
kring detta eftersom det fungerar väl i kommunen. Detta sammantaget 
motiverar inte kostnaden för att införa och administrera ett pluspolare-
kort. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 28 juni 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 84 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 augusti 2018 föreslå kom-
munstyrelsen besluta att inte införa pluspolarekort i Töreboda kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Karl-Johan Gustafson (C): Kommunstyrelsen undersöker, med aktuella för-
eningar, om de kan ställa upp på ett pluspolarekort enligt Lidköpings kom-
muns modell. 
 
Mikael Faleke (M), Lars-Åke Bergman (S) och Hans Thorsell (S): Bifall till 
Vård- och omsorgsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Vård- och omsorgsutskottets förslag 
och Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
antar Vård- och omsorgsutskottets förslag. 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Synskadades Riksförbund 
Tillgänglighetsrådet 
Socialchefen 
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Ks § 289 Dnr KS 2018/0227 
 

Remissvar avseende överenskommelse om samverkan om barn 
och unga, 0 - 20 år, i behov av samordnade insatser och tvärpro-
fessionell kompetens från kommunen och Västra 
Götalandsregionen (VGR) 2019-2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lämnar inget remissvar då inga avvikande synpunkter 
finns på föreslagen överenskommelse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Sedan 2005 finns i Västra Götaland riktlinjer för samverkan mellan kom-
munerna i länet och VGR om barn och unga med sammansatt psykisk/psy-
kiatrisk och social problematik. Dessa riktlinjer föregick på många sätt lag-
stiftningen kring individuell plan, men riktlinjerna innebär också en vä-
sentlig skillnad från lagstiftningen eftersom de också omfattar verksam-
heter inom barn och skola i kommunen. Revidering gjordes 2012 av rikt-
linjerna och 2017 konstaterades nytt behov av revidering av Västbus rikt-
linjer, dessutom av Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och 
unga samt stödmaterial, Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning på 
skolnivå. Detta för att anpassas till dagens förutsättningar och nuvarande 
avtal och överenskommelser mellan kommunerna i länet och VGR. Denna 
överenskommelse kommer att ersätta tidigare riktlinjer för Västbus. Ut-
över denna överenskommelse pågår och tillkommer fortlöpande nya upp-
drag inom området. Det innebär att samverkan för barns bästa hela tiden 
utvecklas. 
 
Efter svarstiden 31 augusti tas ställning till en slutlig version utifrån in-
komna synpunkter. Därefter övergår ärendet i respektive huvudmans be-
rednings- och beslutsprocess. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 31 maj 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 85 
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Protokollsutdrag skickas till: 
VästKom 
VGR 
Socialchefen 
Förvaltningssekreteraren 
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Ks § 290 Dnr KS 2018/0203 
 

Besvarande av motion om sommarkoloni för barn 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med socialchefens skri-
velse. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Bengt-Åke Johansson (SD) och Marco Terenziani (SD) har lämnat in en 
motion om sommarkoloni för ekonomiskt utsatta barn, bilaga. I motionen 
yrkas att Töreboda kommun under sommarlovet tillhandahåller en kost-
nadsfri aktivitet för dessa barn under en period av minst två veckor. 
 
Töreboda kommun erbjuder ett omfattande program av kostnadsfria som-
marlovsaktiviteter. Alla barn som är mellan 6 och 15 år kan anmäla sig till 
de kostnadsfria aktiviteterna som finns i kommunens sommarlovspro-
gram. Programmet har spridits på samtliga skolor och till föräldrar via 
skolans lärportal: SchoolSoft, samt på kommunens hemsida, bibliotek och 
fritidsgård. Programmet är även översatt till arabiska och dari. 
 
Utöver sommarlovsprogrammet anordnar Familjecentralen i samarbete 
med ideella föreningar flera aktiviteter som enbart riktar sig till ekono-
miskt utsatta barn i kommunen: 
 ett antal familjer som inte har ekonomi till att åka på semester, får några 

dagars semester på en semesteranläggning någonstans i Sverige. De får 
resa, logi och ett Ica kort med matpengar. 

 ett antal barn med en vuxen får åka till Liseberg en heldag, alla omkost-
nader är betalda så som resa, inträde, åkband och mat. 

 ett antal yngre barn med familj får resa till Astrid Lindgrens värld med 
alla omkostnader betalda. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 maj 2018, § 79 
Sommarlovsprogram, gratis aktiviteter 2018 
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Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 2 juli 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 88 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 16 augusti 2018, § 105 
    Bilaga Ks § 290/18 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 291 Dnr KS 2018/0259 
 

Familjerådgivningens avgiftshöjning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner avgiftshöjningen för familjerådgivning 
med nedanstående taxa: 
1. 200 kronor per besök år 2019. 
2. 200 kronor per besök för enskilda och 300 kronor per besök för par år 

2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Avgiften för familjerådgivningen i Skövde kommun med samarbetskom-
muner har varit densamma sedan 1996. Avgifterna för familjerådgivning 
varierar stort över landet. I Skaraborg har även Lidköping och Falköping 
med sina samarbetande kommuner 100 kronor per besök, de ser också 
över sin avgift. 
 
I övriga landet har Skövde kommun funnit avgifter i spannet 150 kronor 
till 520 kronor per besök. För dem som söker privat familjerådgivning kan 
kostnaderna vara cirka 1 200 till 1 500 kronor per besök. 
 
I och med detta ser Skövde kommun att våra avgifter är låga och att det 
borde finnas utrymme för en höjning, för att kunna öka kapaciteten. Famil-
jerådgivarna har möjlighet att befria personer eller par från avgift vid be-
hov. Därmed utestänger de inte klienter som exempelvis uppbär försörj-
ningsstöd eller har en aktualitet hos kronofogdemyndigheten. 
 
Familjerådgivningen har sedan lång tid tillbaka svårt att erbjuda tider 
inom två veckor, vilket är målet för verksamheten. En avgiftshöjning skulle 
kunna möjliggöra en uppdimensionering med 0,25 tjänst och därmed öka 
kapaciteten i verksamheten. 
 
Skövde Kommuns förslag är initialt en avgiftsökning med 100 kronor från 
och med 2019 till 200 kronor per besök. Detta täcker en uppdimensioner-
ing nu, men inte på sikt eftersom det tillkommer ökade lönekostnader. 
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Skövde kommun föreslår därför att familjerådgivningen från 2020 också 
ökar avgiften till 300 kronor för par eller familj, men inte för enskilda be-
sök. 60 procent av besöken är par. Ökning i tjänstgöringsgrad skulle inne-
bära möjligheten att ta emot fler besök, vilket också skulle öka intäkten 
lite. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 26 juni 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 89 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 292 Dnr KS 2018/0271 
 

Kanalparken- Interimsstyrelse i kooperativ hyresrätt under 
byggtiden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Töreboda kommun medverkar i 

Kanalparkens interimsstyrelse i kooperativ hyresrätt. 
 
2. Kommunfullmäktige utser en ledamot och en suppleant. 

  
Sammanfattning av ärendet 
 
Törebodabostäder AB planerar för att uppföra del av de nya bostäderna i 
Kanalparken som kooperativ hyresrätt. För detta bildas en förening med 
en interimsstyrelse under byggtiden. Törebodabostäder AB begär att 
Töreboda kommun medverkar med en ledamot och suppleant. Övriga le-
damöter har utsetts av Törebodabostäder AB styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Törebodabostäder AB skrivelse den 30 juni 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 141 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Valberedningens ordförande 
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Ks § 293 Dnr KS 2018/0218 
 

Gemensamt tematiskt tillägg till översiktsplanen inom Göta 
kanalkommunerna  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att aktivt medverka i framta-

gande av ett kommungemensamt tematiskt tillägg i enlighet med upp-
draget från Mariestads kommunstyrelse. 

 
2. Ett förslag till tematiskt tillägg avseende utveckling av turistnäringen 

för området kring Göta kanal inarbetas i Töreboda kommuns nästa 
version av översiktsplan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun beslutade den 14 maj 2018: 
 Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ett 

förslag till tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Tillägget ska 
fokusera på utveckling av turistnäringen för området kring Göta kanal 
genom Skaraborg och ska vara gemensamt för Mariestads, Töreboda och 
Karlsborgs kommuner. 

 Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till projekt-
plan med kostnadskalkyl och samverkansavtal mellan berörda kommu-
ner som reglerar fördelning av ansvar och kostnader mellan de aktuella 
kommunerna. 

 Kommunstyrelsen ger även samhällsbyggnadschefen i uppdrag att söka 
extern finansiering för projektet via Tillväxtverket inom utlysningen Till-
växtskapande samhällsplanering. 

 
Ett förslag till tematiskt tillägg avseende utveckling av turistnäringen för 
området kring Göta kanal bör inarbetas i Töreboda kommuns nästa ver-
sion av översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 juli 2018 
Kommunstyrelsen i Mariestads protokoll den 14 maj 2018, § 86 
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Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 143 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Mariestads kommun 
Karlsborgs kommun 
Kommunchefen 
Plan- och exploateringschefen 
Informations- och turistchefen 
Ekonomikontoret 
Förvaltningssekreteraren 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 482 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 294 Dnr KS 2018/0247 
 

Ansökan om medel till Vadsbo Idrottsfestival 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Bidrag lämnas till Vadsbo Idrottsfestival med 15 000 kronor. Finansiering 
av bidraget sker från kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
SISU Idrottsutbildarna ansöker om medel till Vadsbo Idrottsfestival den 1 
september 2018. Vadsbo idrottsfestival arrangeras för första gången för 
alla idrottsföreningar i Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner. 
 
Lördagen den 1 september 2018 arrangerades en föreningsutställning, 
prova-på-aktiviteter och föreläsningar under hela dagen på Karlsholme. På 
kvällen var det en idrottsgala med nomineringar och hyllningar till ledare, 
föreningar och aktiva som inramades med lokala musiker och annan un-
derhållning. Syftet med festivalen var att påvisa det stora värdet av idrot-
ten i området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 juli 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 145 
 
Protokollsutdrag skickas till 
SISU Idrottsutbildarna 
Ekonomikontoret 
Mariestads kommun 
Gullspångs kommun 
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Ks § 295 Dnr KS 2018/032 
 

Besvarande av motion att ge utrymme för lokala föreningar och 
dess medlemmar i Gjutaren 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med kommunstyrel-
sens beslut den 3 januari 2018, § 21. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kenneth Carlsson (S) har lämnat in en motion om att ge utrymme för lo-
kala föreningar och dess medlemmar i Gjutaren, bilaga. I motionen föreslås 
att utrymme ges för lokala föreningar och dess medlemmar att bedriva 
möten och aktiviteter i lokalen Gjutaren (f.d. Daloc). 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 14 mars 2018 att remittera motionen 
till kommunledningskontoret för yttrande senast den 27 juli 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 i samband med köpet av 
Gjutaren 4, att tillkommande kapital-och driftkostnader ska inrymmas i 
berörda verksamheters befintliga driftbudgetramar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2018 att fastigheten Gjutaren 4 
ska kunna användas för: 
• publika evenemang som utställningar, mässor, teater, konserter och kon-

ferenser, 
• Guldgruvans kreativa upplevelsecenter, 
• konferens- och mötescenter för politiken (kommunfullmäktige, kommun-

styrelsen, utskotten med flera), föreningar och företag. 
 
Dessa beslut innebär sammantaget följande för föreningarna: 
• Föreningar i Töreboda kommun kan hyra lokal i Gjutaren. Det är inte av-

giftsfritt, men avgiften är lägre än för företag. Kommunfullmäktige beslu-
tade den 26 mars 2018 om avgifter. 

• Föreningar får boka lokal, men någon lokal (del av Gjutaren) kan inte av-
sättas enbart för föreningar. 

• Antalet större lokaler i Töreboda kommun som är tillgängliga för före-
ningar har blivit fler. 
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Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 85 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2018, § 21  
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 januari 2018, § 12 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 58 
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 mars 2018, § 48 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 25 juli 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 146 
    Bilaga Ks § 295/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 296 Dnr KS 2018/043 
 

Besvarande av motion om extra belysning runt Gjutaren 4 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen då undersökningen om hur man 
kan ordna bättre belysning runt Gjutaren är utförd. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Tekniska nämndens förslag till åtgärder på stationshuset och parkeringen, 
till en beräknad kostnad av 70 000 kronor, remitteras till ekonomibered-
ningens fortsatta behandling av budget 2019 och plan 2020-2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Marco Terenziani (SD), Peter Sporrong (SD) och Bengt-Åke Johansson (SD) 
har lämnat in en motion, bilaga, om extra belysning runt Gjutaren 4, bilaga. 
I motionen yrkas att tekniska förvaltningen så snart som möjligt undersö-
ker hur man enklast och billigast kan ordna bättre belysning runt 
Gjutaren. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018 att delegera till ordföran-
den att fatta beslut i ärendet efter det att underlaget har kompletterats och 
tydliggjorts avseende kostnadsunderlaget. Ordföranden i tekniska nämn-
den föreslår kommunfullmäktige i Töreboda besluta att tillstyrka mo-
tionen enligt verksamhet tekniks förslag på åtgärder. Medel om 70 000 
kronor för installation av belysning finns inte i verksamhet tekniks budget 
under 2018 utan kan genomföras under 2019. Alternativet är att Töreboda 
kommun skjuter till medel om arbetet behöver utföras under 2018. 
 
Verksamhet teknik föreslår följande åtgärder: 
För att få bättre och estetiskt snyggare belysning är förslaget följande: 
 Demontera fyra stycken stolpar framför entrén till stationshuset, dessa 

ersätts med två stycken väggmonterade armaturer vid entrén som lyser 
upp handikapprampen och trappan in till stationshuset samt att man 
monterar en fasadbelysning som monteras på väggen som lyser upp fasa-
den på stationen. 
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 Övrig belysning på parkeringen byts till nya led armaturer totalt åtta 

stycken. 
 Stolpar som lutar eller är påkörda bytes eller rätas. 

 
Total kostnad för belysningen på stationen och parkering inklusive 
material och arbete är cirka 70 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 januari 2018, § 13 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 59 
Tekniska nämndens protokoll den 19 juni 2018, § 136 
Tekniska nämndens svar den 27 juli 2018 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 juli 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 147 
 Bilaga Ks § 296/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiberedningen 
Ekonomikontoret 
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Ks § 297 Dnr KS 2018/030 
 

Besvarande av medborgarförslag om att göra Gjutarens lokaler 
tillgängliga för Törebodas ideella föreningars organisationer och 
dess medlemmar 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med kom-
munstyrelsens beslut den 3 januari 2018, § 21. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om att göra Gjutarens lokaler tillgäng-
liga för Törebodas ideella föreningars organisationer och dess medlem-
mar. Det föreslås att kommunen bereder föreningarna tillgång till lokali-
teterna som Gjutaren erbjuder till en hyreskostnad som ligger i nivå med 
vad föreningarna kan erlägga. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den14 mars 2018 att remittera medborg-
arförslaget till kommunledningskontoret för yttrande senast den 27 juli 
2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 att tillkommande kapital-
och driftkostnader ska inrymmas i berörda verksamheters befintliga drift-
budgetramar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2018 att fastigheten Gjutaren 
ska kunna användas för: 
• publika evenemang som utställningar, mässor, teater, konserter och kon-

ferenser, 
• Guldgruvans kreativa upplevelsecenter, 
• konferens- och mötescenter för politiken (kommunfullmäktige, kommun-

styrelsen, utskotten med flera), föreningar och företag. 
 
Dessa två beslut innebär sammantaget följande för föreningarna: 
• föreningar i Töreboda kommun kan hyra lokal i Gjutaren. Det är inte av-

giftsfritt, men avgiften är lägre än för företag. 
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• föreningar får boka lokal, men någon lokal (del av Gjutaren) kan inte av-

sättas enbart för föreningar. 
• antalet större lokaler i Töreboda kommun som är tillgängliga för före-

ningar har blivit fler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2017, § 85 
Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2018, § 21 
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 januari 2018, § 14 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 60 
Kommunfullmäktigesprotokoll den 26 mars 2018, § 48 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 25 juli 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 148 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 298 Dnr KS 2018/081 
 

Besvarande av medborgarförslag om snöröjningen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om snöröjningen. Det föreslås att den 
kommunala snöröjningen utefter Göta kanal utökas till att gälla mellan 
Rotkilen och Hajstorp. Vidare föreslår ingivaren att kommunen befriar fas-
tighetsägarna inom Töreboda tätorts centrum från ansvaret att ombesörja 
renhållning, snöröjning och halkbekämpning och själv tar på sig att utföra 
röjning och sandning. 
 
Ingivaren skriver följande; 
1) Utökas den kommunala snöröjningen utefter Göta kanal till att gälla 
mellan Rotkilen och Hajstorp utökas möjligheterna för arbetspendling 
med cykel. På sträckan Rotkilen till gångbron/Lina slipper eleverna på 
Sötåsenskolan att gå/cykla på Bruksgatan, som inte har gångbana eller cy-
kelväg. Sträckan Gastorp till Hajstorp är en populär gång- och cykelväg för 
motionärer, och de boende i Löfsäng/Hajstorp får möjlighet att på ett sä-
kert sätt ta sig till centrum utan att använda bilen. 
2) Inom centrum åligger det fastighetsägarna utefter de kommunala gat-
orna att ombesörja renhållning, snöröjning och halkbekämpning. De som 
har fastigheter utefter gator där Trafikverket är väghållare slipper detta, 
då staten tar på sig detta ansvar. Åläggandet kommer från regler i den lo-
kala ordningsstadgan. Det är polisen som ska bevaka så att fastighetsäg-
arna sköter detta åläggande. När man är ute och går i samhället ser man 
att det är väldigt olika, och snöröjarna åker ut och in på gångbanorna ge-
nom snövallarna för att undvika att röja på någon sträcka där man inte får 
betalt för arbetet. De som använder gångbanan får då och då bitvis pulsa i 
snön, och det måste i synnerhet drabba de som använder hjälpmedel typ 
rollator eller rullstol. Om kommunen befriar fastighetsägarna från ansva-
ret och själva tar på sig att utföra röjning och sandning, blir kvaliteten 
mycket bättre och därmed minskas risken för fallolyckor. 
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Utvecklingsutskottet beslutade den 14 mars 2018 att remittera medborg-
arförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande senast den 27 
juli 2018. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018 föreslå kommunfullmäk-
tige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att föreslagna områ-
den ej ligger inom kommunens ansvarsområde. Om de områdena skulle 
utökas behöver tekniska nämnden få utökade resurser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2018, § 26 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 61 
Tekniska nämndens protokoll den 19 juni 2018, § 144 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 149 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 299 Dnr KS 2018/082 
 

Besvarande av medborgarförslag om hyllning av Allan Mann 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att kommunsty-
relsen vid kommande namngivningar ser till att medborgarförslaget verk-
ställs när kommunstyrelsen bedömer det lämpligt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om hyllning av Allan Mann. Det före-
slås att Allan Mann hyllas av kommunen genom att döpa någon allmän 
plats, gata eller park till hans minne. 
 
Ingivaren skriver att Töreboda elverk hade för många år sedan en anställd 
som hette Allan Mann. Han var under kriget en frivillig soldat och blev för 
sina insatser en av Sveriges mest dekorerade militärer, med utmärkelser 
från Norge, England och Frankrike. Så småningom blev Allan heltidsan-
ställd inom svenska armen. Det finns mycket information om honom och 
hans bedrifter på nätet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att remittera med-
borgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 14 mars 2018 att remittera medborg-
arförslaget till kommunledningskontoret för utredning och yttrande sen-
ast den 27 juli 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2018, § 27 
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 mars 2018, § 62 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 juli 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 150 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Ks § 300 
 

Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras i 18 minuter (klockan 14.32–14.50). 
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Ks § 301 Dnr Ks 2018/0309 
 

Verksamhetsbesök, Vuxenutbildning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Marie Persson, rektor på Kanalskolan visar en Power Point presentation 
och informerar kommunstyrelsen om Kanalskolans utbildningar samt sko-
lans planer inför höstterminen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 16 augusti 2018, § 99 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 16 augusti 2018 föreslå 
kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 302 Dnr KS 2017/0431 
 

Kansliorganisation 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kansliorganisationen förändras enligt upp-
rättat förslag, bilaga, från och med den 1 januari 2019. Den nya organisa-
tionen ryms inom budget 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kansliorganisationens uppdrag omfattar i huvudsak den politiska ärende- 
och beslutsprocessen, kommunens Kontaktcenter, samt administrativt 
stöd till kommunledningskontoret och kommunalråden. Nuvarande perso-
nalbemanning är totalt 6,3 årsarbetare. 
 
De politiska grupper/råd som administreras av kansliet är följande: 
 Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsens tre utskott (utveckling, utbildning och kultur, samt 

vård och omsorg, 
 Kommunstyrelsens ekonomiberedning 
 Kommunfullmäktige 
 Kommunfullmäktiges valberedning 
 Kommunfullmäktiges beredningar 
 IT-nämnden 
 Nämnden för ekonomiadministration 
 Valnämnden 
 Krisledningsnämnden 
 MTG-styrgrupp 
 Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet 
 
Personalutskottet administreras av personalenheten. I en ny HR-organi-
sation är en förutsättning att det uppdraget ligger kvar. 
Sekreterarskapet för MTG-styrgrupp kommer att överföras till MTG-sam-
ordnaren, men övrig administration ligger kvar på kansliet. 
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forts. Ks § 302 
 
Förändringsförslag 
Kommunfullmäktiges beslut i juni om den preliminära budgeten för 2019 
innebär ett sparkrav med 0,5 årsarbetare. En förutsättning för ett genom-
förande av besparingen var vid beslutstillfället att ett samarbete med 
Mariestads kommun kunde genomföras. På grund av att den administra-
tive chefen slutar i Mariestad så är det inte möjligt att genomföra ett sam-
arbete under det närmaste ett till två åren. 
 
Kansliorganisationen minskas i förslaget från 6,3 till 5,8 årsarbetare. I 
budget 2018 har tillförts ett nytt uppdrag som gäller verksamheten i fas-
tigheten Gjutaren, benämningen är Husvärd och budget finns för en halv 
tjänst. Förändringsförslaget innebär att det uppdraget läggs till kansliorga-
nisationen. Sammanfattningsvis innebär förändringsförslaget en oföränd-
rad personalbudget. Besparingen med 0,5 årsarbetare ersätts med ett nytt 
uppdrag som husvärd för Gjutaren. 
   Bilaga Ks § 302/18 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 26 juli 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 154 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunchefen 
Ekonomikontoret 
Personalenheten 
Lönekontoret 
Förvaltningssekreteraren 
Kommunsekreterarna 
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Ks § 303  Dnr KS 2018/0260 
 

Samordningsförbundet Norra Skaraborg, äskande om medel för 
verksamhetsåret 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar 224 900 kronor till Samordningsförbundet 
Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg har inkommit med ansökan om 
medel för verksamhetsåret 2019. Ansökan är 224 900 kronor, vilket är 
400 kronor mer än 2018. Medel finns i budgetförslag 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 24 juli 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 157 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltog inte Bengt Sjöberg (M) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
Ekonomikontoret 
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Ks § 304 Dnr KS 2017/0213 
 

Avfallstaxa 2019, Avfallshantering Östra Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till avfallstaxa för Kommunal-
förbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) att gälla från och med 
den 1 januari 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Direktionen för avfallshantering Östra Skaraborg föreslår kommunfull-
mäktige i ÄÖS medlemskommuner att anta förslag till ny gemensam avfall-
staxa att träda i kraft från 1 januari 2019. Avfallstaxan träder i kraft under 
förutsättning att alla medlemskommuner fattar beslut i enlighet med ut-
format förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 25 juli 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 158 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 305 Dnr KS 2018/0241 
 

Remiss, Statliga servicekontor- mer service på fler platser 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen översänder kommunchefens förslag till yttrande som 
eget yttrande till Finansdepartementet, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Regeringskansliet (Finansdepartementet) bereder bland andra Töreboda 
kommun tillfälle att yttra sig över remissen: Statliga Servicekontor - mer 
service på fler platser (SOU 2018:43) senast den 11 september 2018. 
 
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta att översända kom-
munchefens förslag till yttrande som eget yttrande till 
Finansdepartementet, bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 159 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 augusti 2018 att överlämna ären-
det till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
   Bilaga Ks § 305/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Finansdepartementet 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 499 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 306 Dnr KS 2018/0248 
 

Remiss, Förslag till ny strategi för formellt skydd av skog i Västra 
Götalands Län 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar miljöutredarens yttrande som eget ytt-
rande till Länsstyrelsen, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Skogsstyrelsen bereder bland an-
nat Töreboda kommun tillfälle att yttra sig över remissen: Förslag till revi-
derad strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län senast den 
14 september 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 160 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till yttrande den 21 augusti 2018 
   Bilaga Ks § 306/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 500 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 307 Dnr KS 2018/0266 
 

Remissyttrande gällande förslag till vägledning om 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-
föroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen översänder miljö- och byggnadsnämndens förslag till 
yttrande som eget yttrande till Naturvårdsverket, bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Naturvårdsverket bereder bland andra Töreboda kommun tillfälle att 
yttra sig över remissen: Förslag till vägledning om Naturvårdsverkets före-
skrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor senast den 28 september. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 161 
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till yttrande den 30 augusti 2018 
 
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 augusti 2018 att överlämna ären-
det till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
   Bilaga Ks § 307/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Naturvårdsverket 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Ks § 308 Dnr Ks 2016/0290 
 

Besvarande av motion om kultur 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om att stärka kom-
muninvånarnas möjligheter att bredda deltagandet i kulturlivet samt kul-
turens roll för etablering och inkludering i samhället, bilaga. I motionen 
yrkas: 
• att en utredning görs vad en halvering av avgifterna skulle ha för fördelar 

för att fler barn och ungdomar skulle kunna delta i Kulturskolan. 
• att en utredning görs för att belysa hur vi kan utveckla Kulturskolan för 

att inkludera fler deltagare. 
• att se om det finns önskemål om fler kurser som vi inte erbjuder idag ex-

empelvis teater. 
• att se över möjligheterna om det finns eller behöver inrättas mötesplat-

ser där även vuxna kan mötas för att utöva kultur eller träffas och njuta 
av andras alster. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att remittera mo-
tionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utbildnings-och kulturutskottet beslutade den 9 februari 2017 att uppdra 
åt barn- och utbildningschefen att utreda frågan. 
 
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 1 juni 2017 att: 
 föreslå kommunstyrelsen besluta att motionen anses besvarad med be-

skrivning av pågående projekt som inte hade påbörjats när motionen 
lades. 

 projektet återkopplas till kommunstyrelsen hösten 2018, då även en 
bedömning av avgiftsnivån föreslås göras. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017 att återemittera ärendet till 
Utbildnings- och kulturutskottet. 
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forts. Ks § 308 
 
Barn- och utbildningschefen skriver den 2 juli 2018 att utifrån statistik, 
samtal och utvärderingar från personal har kulturskolechefen och kvali-
tetsutvecklaren sammanställt svar på motionen: 
• en halvering av avgiften skulle innebära att fler har möjlighet att delta i 

Kulturskolans verksamhet. Detta skulle även innebära att verksamheten 
behöver utökas med personal, fler lokaler och mer instrument. 

• kulturskolan samarbetar idag med fritidshemmen för att nå fler deltag-
are vilket kan vidareutvecklas. Även de som inte har fritidshemsplats har 
erbjudits prova på undervisning men där har intresset inte varit lika 
stort. Kulturskolan planerar att arbeta i projekt tillsammans med skolan 
under skoltid för att väcka intresse av kultur bland eleverna och på så 
sätt nå fler årskurser. 

• teater och Drama finns i Kulturskolans verksamhet sedan omstarten av 
Kulturskolan år 2012. Önskemål om ytterligare kurser har inte framkom-
mit till Kulturskolan. Tidigare har bild och form funnits men efter att pri-
oriteringar gjordes inom verksamheten togs det bort. 
Nu finns teater/drama, dans, sång, körsång och instrumentundervisning 
(vilket är den största delen). Det finns i dagsläget inte önskemål om fler 
kurser men större utbud kan skapa intresse t.ex. filmskapande, skrivar-
stuga eller bild/form 

• Gjutaren är en ny lokal som kan användas som mötesplats för att utöva 
kultur t.ex. utställningar, konserter och föreläsningar. Om Teatern får 
färre bokningar för föreläsningar så frigörs tid till Kulturskolans verk-
samhet på teatern. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2016, § 128 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 februari 2017, § 10 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 1 juni 2017, § 47 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 juni 2017, § 232 
Utbildnings-och kulturutskottets protokoll den 8 mars 2018, § 38 
Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 2 juli 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 104 
    Bilaga Ks § 308/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ks § 309 Dnr KS 2014/0154 
 

Fyllnadsval till ekonomiberedningen, personalutskottet och den 
politiska styrgruppen för uppbyggnad av närsjukvårdscentrum i 
Mariestad 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen utser Lars-Åke Bergman (S) till ledamot och vice 

ordförande i ekonomiberedningen för resterande del av mandatperi-
oden 2015-2018. 

 
2. Kommunstyrelsen utser Lars-Åke Bergman (S) till ledamot och vice 

ordförande i personalutskottet för resterande del av mandatperioden 
2015-2018. 

 
3. Kommunstyrelsen utser Hans Thorsell (S) till att ingå i den politiska 

styrgruppen för uppbyggnad av närsjukvårdscentrum i Mariestad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Till behandling upptas frågan om fyllnadsval efter framlidne Kenneth 
Carlsson (S). 
 
Kenneth Carlsson (S) var bland annat ledamot och vice ordförande i eko-
nomiberedningen, ledamot och vice ordförande i personalutskottet och 
ingick i den politiska styrgruppen för uppbyggnad av 
närsjukvårdscentrum i Mariestad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 384 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Hans Thorsell (S): Lars-Åke Bergman (S) utses till ledamot och vice ordför-
ande i ekonomiberedningen. Lars-Åke Bergman (S) utses till ledamot och 
vice ordförande i personalutskottet. 
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forts. Ks § 309 
 
Lars-Åke Bergman (S): Hans Thorsell (S) utses till att ingå i den politiska 
styrgruppen för uppbyggnad av närsjukvårdscentrum i Mariestad. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Lars-Åke Bergman (S) 
Hans Thorsell (S) 
Ekonomiberedningen 
Personalutskottet 
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Lönekontoret 
Förvaltningssekreteraren 
Kommunsekreterarna 
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Ks § 310 Dnr KS 2018/0236 
 

Information om utredning och vidtagna åtgärder efter Lex Sarah-
anmälan från äldreboende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anmälan avser brister i omsorgen, personlig hygien. 
 
Beskrivning av missförhållandet: 
- Trygghetslarmet på boendet var tillfälligt ur funktion, vilket ledde till 

att den boende inte kunde påkalla personalens uppmärksamhet vid be-
hov av byte av inkontinensskydd. 

- Trygghetslarmet är nyinstallerat och har inte samma funktioner som 
det tidigare larmet. En ny incident med larm som inte nådde persona-
len inträffade den 13 maj 2018 men upptäcktes då en anhörig påkallat 
personalens uppmärksamhet, och kunde åtgärdas utan konsekvenser 
för någon boende. 

- Trygghetslarm är en teknisk funktion som kan ha störningar i form av 
både tekniska problem och handhavandefel, så det kan därför inte ute-
slutas att liknande händelser kan inträffa igen. 

 
Vidtagna åtgärder för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet: 
Omedelbara åtgärder när händelsen upptäcktes: 
Den boende hjälptes till toaletten och personal A konstaterade att det inte 
blivit några konsekvenser i form av hudirritation. Man gjorde också ett 
test av larmen på samtliga boendes larm och inget gick fram. Man kunde 
då se att inga larm gått ut sedan vid 8-tiden på morgonen. Efter kontakt 
med larmföretaget fick man hjälp att starta upp systemet igen. Den boende 
som drabbats besöktes ofta tills larmet åter var igång. 
 
Långsiktiga åtgärder: 
Kontakt har tagits med IT-samordnare som gjort en incidentrapport, risk- 
och händelseanalys pågår samt att en tillfällig rutin för åtgärder vid brister 
i systemet har skapats. Arbete pågår med att tillsammans med larmföreta-
get ta fram en säkerhetsrutin. 
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forts. Ks § 310 
 
Beslutsunderlag 
 
Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 
Kvalitetsutvecklare Agneta Bakirs Lex Sarah-utredning den 24 maj 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 76 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 augusti 2018 följande: 
1. Informationen noteras och läggs till handlingarna 
2. Informationen skickas till kommunstyrelsen 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Äldreomsorgschefen 
Kvalitetsutvecklaren 
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Ks § 311 Dnr KS 2018/0245 
 

Information om Töreboda kommuns deltagande i förstudie för 
tidiga insatser på skolans arena, vid eller risk för psykisk ohälsa 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
I Mariestad, Töreboda och Gullspång pågår ett pilotprojekt för att utveckla 
den nära vården i området. I detta ingår ett antal delområden och delpro-
jekt varav ett är Mobil Närvård. Denna förstudie ryms inom delprojektet 
Nära Vård barn och unga Norra Skaraborg. 
 
Speciellt inom den psykiska ohälsan behövs ett tydligare tvärprofession-
ellt teamarbete som plattform för lärande, omsorg och vård. För barn och 
unga kan det vara personal med kompetens från barn- och ungdomspsyki-
atrin, barn- och ungdomsmedicin, habilitering och hälsa, elevhälsan, sko-
lan och socialtjänsten samt primärvården. För att få till den nära vården 
måste man börja där barn och unga är det vill säga skolan och inom elev-
hälsan. Elevhälsans uppdrag är främjande och förebyggande och genom 
detta blir de en viktig aktör att leda barnet eller ungdomen till rätt vård 
och stöd genom de samverkansparter som finns. 
 
Töreboda kommun via socialchef Sandra Säljö och barn- och utbildnings-
chef Marita Friborg har undertecknat en avsiktsförklaring för kommunen 
att ingå i en förstudie från SKL med praktiska försök avseende tidiga insat-
ser på skolans arena vid eller risk för psykisk ohälsa. Ett delmål är att få 
verksamhetsnära kunskap om vad som är möjliga arbetssätt inom ramen 
för nuvarande lagstiftning. 
 
Delprojektledare Anna Sundström har sökt medel från Skolverket och 
Socialstyrelsen för genomförandet av förstudien inom ramen för deltag-
ande i nationellt utvecklingsarbete. 
 
Skolverket och Socialstyrelsen har därefter beslutat att bevilja ansökan om 
deltagande i det nationella utvecklingsarbetet om tidiga och samordnade 
insatser för barn och unga. 
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Det innebär att kommunen kommer att kunna få en utbildning i praktisk 
samverkan, delta på nätverksträffar och få ta del av ett ekonomiskt bidrag. 
Den exakta summan på bidraget är inte fastslaget ännu men det kommer 
att röra sig om en summa mellan 300 000 och 500 000 kronor. 
 
Bidraget kan enbart användas under år 2018. Töreboda kommun kommer 
att meddelas exakt summa med utbetalningsplan i ett separat beslut som 
skickas ut under augusti-september. Under denna period kommer även 
besked om vilket nätverk kommunen kommer ingå i, och vilket lärosäte 
som kommer att stå för utbildningen. 
 
Syfte och mål med denna förstudie är: 
Arbetet syftar ytterst till att öka förutsättningarna för psykisk hälsa bland 
barn och unga. Syftet med studien är att utforska en skolbaserad modell 
för att öka tillgängligheten till effektiva stödbehandlingsinsatser till barn 
och unga som visar på tidiga tecken eller risk för psykisk ohälsa. 
 
Målet är att ge kunskap om effekterna på elev- respektive organisations-
nivå av att skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård verkar tillsammans på 
elevhälsans arena för att erbjuda tidiga insatser för psykisk hälsa. Ett del-
mål är att få verksamhetsnära kunskap om vad som är möjliga arbetssätt 
inom ramen för nuvarande lagstiftning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsiktsförklaring 13 februari 2018 
Beslut från Skolverket och Socialstyrelsen den 29 juni 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 86 
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 16 augusti 2018, § 100 
Socialchef Sandra Säljös och barn- och utbildningschef Marita Friborgs 
tjänsteskrivelse den 27 augusti 2018 
 
Protokollsutdrag skickas till: 
Socialchefen 
Barn- och utbildningschefen 
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Ks § 312 Dnr KS 2018/0258 
 

Utredning av skötsel vid Ymsens naturbad 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018; 
 Tekniska nämnden anser att uppdraget är utfört. 
 Tekniska nämnden beslutar att avtal med markägaren ska tecknas före 

årsskiftet. 
 
Tekniska nämnden gav den 17 april 2018 verksamhet teknik i uppdrag att 
utreda skötseln vid Ymsens badplats. Ymsens badplats är inte en av de 
badplatser som ingår i antagen skötselplan för badplatser inom MTG kom-
munerna då denna badplats klassas som ett naturbad. I dagsläget saknas 
skriftlig överenskommelse med markägaren där badplatsen är belägen. 
Tills en överenskommelse med markägaren tecknas och över badsäsongen 
2018 kommer därför endast skötseln från Mariestads kommuns sida vara 
gräsklippning vid området. 
 
För att göra badplatsen till en mer attraktiv badplats behöver större insat-
ser göras så som bland annat vassröjning vilket kräver tillstånd från 
Länsstyrelsen. 
 
Den toalettanläggning som funnits togs bort under våren 2017 då anlägg-
ningen krävde mycket skötsel till följd av förbipasserande trafik som an-
vände den som rastplats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll den 19 juni 2018, § 145 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 144 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tekniska nämnden 
Informations- och turistchefen  
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Ks § 313 Dnr KS 2018/0187 
 

Budgetuppföljning 2018, tekniska nämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018 att godkänna prognos 2 år 
2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun. 
 
Prognosen innebär att nämnden håller sig inom de investeringsmedel som 
är beslutade med en marginal på drygt 22 000 000 kronor. Marginalen 
byggs upp av dels projekt som löper över årsskiftet och dels större renove-
ring- och nybyggnationsprojekt som ännu inte beslutats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tekniska nämndens protokoll den 19 juni 2018, § 130 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 153 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tekniska nämnden 
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Ks § 314 Dnr KS 2018/0224 
 

Information om regelverk för underjordsbehållare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Direktionen för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS) beslutade den 21 maj 2018 att: 
 komplettera AÖS nuvarande insamlingssystem med underjordsbehållare 

för hushållsavfall från den 1 juli 2018. 
 anta förslaget till regelverk för underjordsbehållare inom AÖS. 
 uppdra åt förbundschefen att utvärdera regelverket senast i maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avfallshantering Östra Skaraborgs protokoll den 21 maj 2018, § 14 
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2018, § 155 
 
Protokollsutdrag skickas till 
AÖS 
Förvaltningssekreteraren 
Sekreteraren 
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Ks § 315 Dnr KS 2018/0119 
 

Information om utredning och vidtagna åtgärder efter Lex Sarah-
anmälan från individ och familjeomsorgen (IFO), avseende 
skyddsbehov 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Rapporterat missförhållande eller risk för missförhållande avser underlåt-
enhet att vidta åtgärder vid kännedom att vuxen och barn riskerar att fara 
illa. 
 
Då missförhållandet är anmält att röra både vuxenenheten och barn- och 
ungdomsenheten har flera socialsekreterare varit involverade i ärendet. 
Från vuxenenheten enhetschef och tre socialsekreterare, och från barn- 
och ungdomsenheten enhetschef och en socialsekreterare. 
 
Omedelbara åtgärder när händelsen upptäcktes: 
Föräldern och barnet beviljades placering på skyddat boende enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). 
 
Långsiktiga åtgärder: 
Kontakter har tagits med Migrationsverket och flytt till annan kommun 
har ombesörjts. Efter samtal med enhetscheferna ska det tydliggöras vad 
samtliga medarbetare förväntas göra vid en hög riskbedömning. Chefernas 
bedömning är att socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten måste 
vara mer delaktiga i dessa ärenden, och föra en dialog med socialsekreter-
are från vuxenenheten kring bedömningen om hot, vilket även måste 
journalföras i barnets akt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialsekreterare Malin Nordströms utredning den 12 juni 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 90 
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 augusti 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna 
 Informationen skickas till kommunstyrelsen som information 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen 
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Ks § 316 Dnr KS 2018/0284 
 

Information om klagomålsärende hos Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) avseende vuxenärende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den klagande skickar den 5 juli 2018 meddelande till enhetschef, med ko-
pia till kommunchef samt kommunstyrelsens ordförande. Klagomålet gäl-
ler en socialsekreterares handläggning. Töreboda kommuns socialchef be-
svarar klagomålet samma dag, och även på efterföljande meddelande via 
e-post. 
 
Utredning: 
Enhetschef, socialchef och kommunchef har haft dialog med berörd social-
sekreterare. Som socialsekreterare har hen inte mandat att företräda en 
klient juridiskt på det sätt som den klagande önskat. Hen utför sitt upp-
drag som socialsekreterare på ett rättssäkert och professionellt sätt, och 
den kritik som riktas mot hens tjänsteutövning bedöms vara helt obefo-
gad. 
 
Åtgärder som vidtagits: 
Enligt den rutin om synpunkter och klagomål som finns i Töreboda kom-
mun sedan den 8 februari 2011, får den klagande framföra sina syn-
punkter direkt till ansvarig enhetschef. Klagomålet bedöms inte utgöra nå-
got skäl till att vidta några vidare åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 13 maj 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 91 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 augusti 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialchefen  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 515 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 317 Dnr KS 2018/0234 
 

Information om klagomålsärende hos Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) avseende barnärende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Klagomål inkommer den 3 maj 2018 via kommunens hemsida i det formu-
lär för synpunkter och klagomål som går att fylla i där, och skickas till 
kommunens info-mejl. Klagomåste kommer från en anonym person, som 
anger sig som före detta socialsekreterare. 
 
Den klagande berättar om en kvinna, som klagande upplever ständigt får 
på sig orosanmälningar gällande sina barn. Den klagande uttrycker att 
kvinnan är en bra mamma som sliter varje dag för att ta hand om sina 
barn. Klagande tycker att detta är fel, och att socialtjänsten borde låta 
denna kvinna vara ifred och fokusera på dem som gör fel istället. Den kla-
gande uppger sig ha jobbat i Gullspång tidigare, och ser många brister i 
detta fall. 
 
Enligt den rutin om synpunkter och klagomål som finns sedan den 8 febru-
ari 2011 i Töreboda kommun, ska enhetschef ha samtalat med uppgifts-
lämnaren. Då denne är anonym och inte lämnat några kontaktuppgifter 
har detta inte kunnat göras. Enhetschef kan inte se att hantering av och 
bedömningar i anmälningar och utredningar är felaktigt gjorda. Det be-
döms finnas ett flertal riskfaktorer och att det finns en vikt i att följa dem, 
och i så fall se på vilket sätt dessa riskfaktorer kan få konsekvenser för 
barnen. Utifrån den granskning som gjorts av ärendet finner enhetschefen 
inte skäl till att vidta några ytterligare åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 1 juni 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 92 
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 augusti 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef A. Flodin 
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Ks § 318 Dnr KS 2018/0279 
 

Information om klagomålsärende hos Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) avseende barnärende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den 14 juni 2018 inkommer ett meddelande med bilaga från Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Myndigheten har registrerat uppgifterna i en 
anmälan och kan komma att beakta dem vid en framtida tillsyn, men hän-
visar ärendet till kommunens hantering av klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet. Anmälan till IVO har gjorts av en storasyster till 
ett placerat barn. 
 
Systern skriver i sin anmälan till IVO att socialtjänsten har haft en utred-
ning kring hennes yngsta syskon och att syskonet nu är placerad i familje-
hem enligt LVU. Systern anser att socialtjänsten ljuger och saknar verklig-
hetsuppfattning om hennes familj. Systern tycker att socialtjänsten 
misskött sitt arbete och utövar maktmissbruk, att utredningen är dåligt 
gjord då inga hembesök genomförts samt att socialtjänsten har förstört 
hela familjen. Systern uppger vidare att det är oroväckande att Töreboda 
kommun har så många barn placerade, och att hon vet fler barn som är 
placerade på falska grunder. 
 
Enligt den rutin om synpunkter och klagomål som finns i Töreboda kom-
mun, ska enhetschef ta kontakt med anmälaren inom en vecka efter det att 
klagomålet inkommit. Enhetschefen fick klagomålet till sig först den 18 
juni 2018 och var då på semester. Systern kontaktades därför först den 25 
juni, men enhetschefen fick inget svar. Enhetschefen har sökt systern yt-
terligare tre gånger utan svar. 
 
Uppgifter i utredningen bedöms i sin helhet som riktiga. De är under-
byggda med dokumentation från tidigare bosättningskommun och det 
finns inte skäl att betvivla dessa dokuments riktighet. Detta ärende liksom 
andra liknande ärenden, har sin formella gång som medför att 
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bedömningen kan prövas och beslut kan fattas på flera nivåer, och delakt-
iga parter får i det flera möjligheter att utveckla sina synpunkter och sin 
inställning. Att denna typ av ärenden försätter familjer i kris är oundvik-
ligt, men bedömningen att placera ett barn utanför hemmet görs utifrån 
varje enskilt barns bästa, inte utifrån hela familjens välmående. 
 
Enhetschefen ser inga fel i handläggningen av ärendet och bedömer att det 
inte finns skäl för ytterligare åtgärder utifrån klagomålet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 5 juli 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 93 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 augusti 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef A. Flodin 
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Ks § 319 Dnr KS 2018/0280 
 

Information om klagomålsärende hos Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) avseende barnärende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den 25 juni 2018 inkommer ett meddelande med bilaga från Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Myndigheten har registrerat uppgifterna i en 
anmälan och kan komma att beakta dem vid en framtida tillsyn men hänvi-
sar ärendet till kommunens hantering av klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet. Anmälan till IVO har gjorts av en storasyster i ett 
ärende. 
 
En storasyster redogör i anmälan för ett omedelbart omhändertagande av 
hennes yngre syskon. Omhändertagandet medförde också en omplacering 
av syskonet från familjehem till HVB-hem. Systern är kritiskt till beslutet 
som hon anser är förhastat och för drastiskt. Hon anser att socialtjänsten 
begår ett stort tjänstefel eftersom det inte lyssnats på småsyskonet, samt 
att syskonet inte görs delaktig eller delges beslut kring hen. Systern be-
skriver vidare att omhändertagandet blev dramatisk för småsyskonet som 
rymmer från familjehemmet och att polis involverades. Hon menar att 
handläggare trängt syskonet som fått panik. Hon anser att handläggare i 
situationen bemött syskonet fel då hen behöver särskild förberedelse och 
kommunikation utifrån sina neuropsykiatriska diagnoser. Hon anser att 
polisen skötte bemötandet mycket bättre än socialtjänsten. 
 
Enligt den rutin om synpunkter och klagomål som finns i Töreboda kom-
mun, ska enhetschef ta kontakt med anmälaren inom en vecka efter det att 
klagomålet inkommit. Enhetschefen har sökt anmälaren den 2, 3 och 5 juli 
utan att få svar, detta trots att meddelande har lämnats om att hon ska 
ringa upp. 
 
Enhetschefen har pratat med handläggarna som var med och omplace-
rade. De redogör för att rådande omständigheter gjorde omplaceringen  
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svår i sig. Barnet mådde dåligt och ville hem, men fick inte det. Handläg-
garna försöker berätta och förklara för barnet, och det är i sig inte konstigt 
att barnet kände sig trängd. Handläggarna anser inte att de i sitt sätt age-
rat olämpligt. Att polis tillkallades då barnet avvek var främst för att säker-
ställa, att barnet inte utsätter sig för fara men också för att säkerställa att 
omplaceringen genomfördes. Polisen kontaktade barnets nätverk för att 
det bedömdes troligt att nätverket skulle agera kring barnet, men mot soc-
ialtjänstens beslut. 
 
Enhetschefen finner i övrigt inga fel i handläggningen av ärendet och be-
dömer att det inte finns skäl för ytterligare åtgärder utifrån klagomålet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 5 juli 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 94 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 augusti 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef A. Flodin 

  



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 521 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 320 Dnr KS 2018/0282 
 

Information om klagomålsärende hos Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) avseende barnärende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Klagomål inkommer den 7 maj 2018 via brev till kommunstyrelsens ordfö-
rande Bengt Sjöberg. Klagomålet kommer från en kvinna som redogör för 
missnöje kring umgängesplanering och bemötande från socialtjänsten. 
 
Bengt Sjöberg hänvisar brevet till socialchef Sandra Säljö. Socialchefen 
hänvisar brevet vidare till enhetschef, för att redogöra för umgängesplane-
ring och övriga kontakter, samt att se det som ett klagomål. Enhetschefen 
får brevet till sig först i slutet av maj, varpå redogörelsen blir något förse-
nad. Den klagande upplever sig negativt bemött av handläggare till hennes 
placerade barnbarn, och hon uppger att hon ansökt om umgänge vid flera 
storhelger och skollov och fått avslag. Den klagande ifrågasätter om social-
tjänsten verkligen ser till barnets bästa. 
 
Enhetschef finner ärendet rätt handlagt och att beslut i ärendet är erford-
erliga. Det bedöms inte finnas skäl att vidta ytterligare åtgärder kring bar-
net eller i handläggningen av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 5 juni 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 95 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 augusti 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef A. Flodin  
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Ks § 321 Dnr KS 2018/0281 
 

Information om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
avseende barnärende på individ- och familjeomsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt uppgifter från vård- 
och omsorgsutskottet (Vou) i Töreboda kommun med stöd av 13 kap. 5 § 
socialtjänstlagen (SoL). De begärda uppgifterna handlar om nämndens be-
slut att begränsa umgänge samt nämndens egen bedömning av handlägg-
ningen. 
 
Vou beslutade den 31 maj 2018 att begränsa umgänget mellan en mamma 
och ett av hennes barn under perioden 31 maj till 30 augusti 2018. Beslu-
tet fattades då det var uppenbart att mamma inte delade Vou:s uppfattning 
om att hon inte skulle delta på flickans födelsedag. Vou ansåg att det fanns 
en uppenbar risk att det skulle uppstå konflikter som inte gynnade barnet. 
För de andra barnen i familjen finns inget beslut om umgängesbegräns-
ning. 
 
Anmälan till IVO inkom i mars 2018 då barnen fortfarande vårdades på 
frivillig väg. Mamman var under denna period inte anträffbar för att kunna 
planera umgänge. Den 25 april 2018 övergick den frivilliga placeringen till 
vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i en-
lighet med beslut från Förvaltningsrätten. 
 
Ansvarig socialsekreterare har därefter fortsatt att kalla mamma till möten 
som hon uteblivit från. Mamman har heller inte gått att nå per telefon. Den 
28 maj 2018 kommer hon dock tillsammans med sitt juridiska ombud på 
ett oanmält besök på socialkontoret. Överenskommelsen som då görs är 
att hon ska inkomma med önskemål om hur umgänget med samtliga barn 
ska läggas upp. 
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forts. Ks § 321 
 
Den 1 juni 2018 inkommer fax från mammans ombud där det framkom-
mer att hon vill träffa barnen i familjehemmet en gång i veckan, och att 
hon är villig att ta emot stöd under umgänget. Den 8 juni skickas en um-
gängesplanering brevledes till mamman. Umgänget är planerat utifrån att 
barnen ska kunna garanteras trygga och välordnade möten med mamma. 
 
Mamman hade fram till den 21 juni 2018 på sig att inkomma med svar på 
umgängesförslaget. Vid dagens datum har hon fortfarande inte hörts av. 
Om svar inte inkommer kommer Vou uppfatta att det inte finns något sam-
tycke till planeringen och först då kan en umgängesbegränsning komma 
att bli aktuell. 
 
Utgångspunkten vid barnens umgänge med sin mamma är att det inte får 
förekomma bråk och konflikter. Vou:s egen bedömning är att planeringen 
kring barnens umgänge med mamman har skett i enlighet med barnens 
bästa, och utefter de mål och bestämmelser som anges i lagstiftning. Bar-
nens behov av stöd och hjälp har tillgodosetts och mamman har haft 
medinflytande i den utsträckning som varit möjligt. Vou har inget ytterlig-
are att anföra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 12 juli 2018 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 augusti 2018, § 96 
 
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 augusti 2018 följande; 
 Informationen noteras och läggs till handlingarna 
 Informationen lämnas till kommunstyrelsen 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Enhetschef J. Jonasson 
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Ks § 322  Dnr KS 2016/0004 
 

Information från Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Säkerhetssamordnare Christian Swidén har översänt minnesanteckningar 
från Krishanteringsrådet Östra Skaraborgs vårmöte den 14 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Säkerhetssamordnare Christian Swidéns tjänsteskrivelse den 25 juni 2018 
med bilaga, Minnesanteckningar vårmöte 2018. 
 
Protokollet skickas till 
Säkerhetssamordnare C. Swidén 
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Ks § 323 Dnr KS 2015/0010 
 

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från MTG Skaraborgs styr-
grupps sammanträde den 24 augusti 2018. 
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Ks § 324 Dnr KS 2015/0278 
 

Information från KHF (Kooperativa Hyresrättsföreningen) 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar från KHF:s (Kooperativa 
Hyresrättsföreningen) sammanträde den 3 september 2018. 
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Ks § 325 Dnr KS 2015/0012 
 

Information från kommunchefen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunchefen informerar bland annat från överläggningar med camp-
ingvärden och Västfastigheter om Studentboende/Besöksboende och upp-
lyser om vad som gjorts för att stävja buslivet i Töreboda. 
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Ks § 326 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 16 juli 2018 endast indi-
vidärenden, den 8 augusti 2018 endast individärende, den 13 augusti 
2018 inklusive individärenden samma dag, 
utvecklingsutskottets sammanträde den 15 augusti 2018 och 
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 16 augusti 2018  
 
Övriga  delegationslista nummer 
 
individ- och familjeomsorgen 4-7/18 
äldreomsorgen   6-8/18 
LSS    6/18 
 
    delegationsbeslut nummer 
 
kommunchef Per-Ola Hedberg 4-13/18 
tillförordnad kommunchef Sandra Säljö 4/18 
barn- och utbildningschef Marita Friborg  27-29/30 
trafikhandläggare Marie Djupfeldt 52-80/18 
plan- och exploateringschef Dan Harryzon 4-10/18 
kommunsekreterare Peter Andersson 1/18 
vård- och omsorgsutskottets ordförande 38-48/18 
kommunstyrelseledamot Pernilla Johansson 3-5/18 
kommunstyrelseledamot Marlene Näslin  3/18 
socialsekreterare Frida Ekeroth 6-8/18 
socialsekreterare Jasminka Masic 2-3/18 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Delegater som anmält beslut 
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Ks § 327 
 

Meddelanden 
 
Meddelas och läggs till handlingarna: 
 
    Dnr KS 2018/0310 
Regeringskansliet skrivelse den 10 augusti 2018, Handlingsplan Agenda 
2030, 2018-2020, 
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Ks § 328 Dnr KS 2018/0200 
 

Protokoll från gemensamma nämnder, kommunal- och 
samordningsförbund 
 
Följande protokoll från gemensamma nämnder, kommunal- och samord-
ningsförbund meddelas och läggs till handlingarna: 
 
Skaraborgs kommunalförbunds styrelses protokoll den 8 juni 2018. 


