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Ks § 171

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kenneth
Carlsson (S).

?.,
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Dnr KS 2017/0045

Töreboda kommuns målpaket 2017/2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket 2017/2018, biiaga.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar följande fem styrmått om folkhälsa till
Folkhälsorådet för förtydligande inför nästa års behandling av ärendet;
Det psykiska välbefinnandet förbättras med 3 % jämfört med tidigare

*

mätning.
*
*

Hälsotillståndet förbättras med 2 % jämfört med tidigare mätning.
Användandet av narkotika minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning.

*
*

Användandet av alkohol minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning.
Andelen individer med fetma minskar med 4 % jämfört med tidigare
mätning.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiberedningen beslutade den 7 februari 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att göra en översyn av kommunens målpaket 2018. Uppdraget gäller kommunfullmäktiges begäran och kommunstyrelsens åtagande

och styrmått. Översynen skulle vara klar till ekonomiberedningens dialogdag
den 11 april 2017.
Under ledning av kommunens ledningsgrupp har en revidering av målpaketet genomförts. Målsättningen med revideringen har varit att förtydliga kommunfullmäktiges begäran samtidigt som antalet begäran ska bli färre utan att
inriktning och styrning förändras.
Efter revidering av begäran har kommunstyrelsens åtagande och styrmått
anpassats till den nya strukturen. Stor vikt har lagts vid att förbättra den röda
tråden. Aktuella måli styrmåtten saknas för en del och de behöver kompletteras till förslaget.

;
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forts. Ks § 172

Ekonomiberedningen beslutade den 11 april 2017 att uppdra till kommunledningskontoret att redigera förslaget till målpaket enligt:
* Förändra medelvärden till absoluta tal

* Förändra ökningsmål till absoluta tal
* Under perspektiv Invånare förtydliga förklaring av styrmåtten "syn på skolan", "väntetid förskoleverksamhet" och "antalet besökare bibliotek"

* Perspektiv invånare: lägg eventuellt till åtagande/styrmått avseende simkunnighet och simundervisning
* Perspektiv medarbetare: förändra styrmått risk för ohälsa till fysisk förmåga och ange mått för fysisk förmåga.
* Perspektiv ekonomi: redigera eventuellt "årets resultat" till annan tidsperiod än mandatperioden, samt förtydliga styrmåttet "reinvesteringar".
* Perspektiv utveckling: förklara hur styrmåttet "Mer än 60 % av invånarna
bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd"
mäts.

* Turism och besöksnäring: lägg till absoluta måltal och ändra andel till antali
styrmåttet sysselsatta.
Kommunchef Per-Ola Hedberg och controller Emma Wiik lämnar i tjänsteskrivelse den 5 april 2017 förslag till nytt målpaket 2018.
Kommunchef Per-Ola Hedberg och controller Emma Wiik lämnar en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 juni 2016, § 65
Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 4
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 5 april 2017
Ekonomiberedningens protokoll den 11 april 2017, § 18
Kommunchef Per-Ola Hedbergs och controller Emma Wiiks tjänsteskrivelse
den 5 april 2017 med bilagorna Förslag till reviderat målpaket 2018 och Nytt
och fräscht målpaket 2018
Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 20
Bilaga Ks § 172 /17

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Folkhälsorådet

7.
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Törebodas målpaket 201 7/2018 Förslag på NYTT
Töreboda kommunfullmäktige
Ekonomiberedningens förslag på NYTT målpaket till
kommunstyrelsen 24 maj 2017
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Målstyrning
Invånare/Brukare

'?iBegäran
ffi

I Töreboda kommun kan man bo, leva
och verka i en trygg och säker miljö
dygnets alla timmar - överallt

]
W
W
Töreboda kommuns elever känner sig I M!nSf
aV eleVe( ! åk 5 känner S!g l
l trygga95 %i skolan.
trYggai

l

Minst 93 % av eleveti åk 8 känner sig
trygga i skolan.

l

Minst 85 % av föräldrarna upplever att

sitt barn känner sig )ryggt i förskolans
verksamhet.

Minst 85 % av föräld+arna upplever att
sitt barn känner sig Irygga i

t

fritidshemmens verksarriheter.

Töreboda kommuns invånare känner

trygghet i sin vardag.

y

Medborgarna i kommunen känner sig
trygga Mål: 58 %

l

Andel med hemtjänst som tycker det
känns mycket eller ganska tryggt att

Töreboda kommuns brukare känner

sig trygga.

bo hemma med stödfrån

hemtjänsten. Mål: 95 %
Andel som bor på äldreboende
(särskilt boende) som tycker det
känns mycket eller ganska tryggt att
bo på äldreboende. Mål:95 %
Brukarna känner förtroende för

Brukare av våra tjänster är nöjda med

verksamheterna och är nöjda med

kommunens verksamhet

kommunens insatser och service

I Minst 85 % av brukarna på särskilt l
l Minst 85 % av brukarna är nöjda med l
boende är nöjda med maten.
Iunchlådan i hemvården.

Minst 90 % av invånare med

hemtjänst är nöjda eller ganska nöjda
med sin hemtjänst

r

Minst 90 % av brukarna är nöjda eller
ganska nöjda med särskilt boende.

l

Minst 85% av föräldrarna i förskolan

känner sig mycket nöjda eller ganska
nöjda med verksamheten.

Eleverna i åk 5 har en positiv syn på I
l skolan
och undervisningen. Mål 90%.
Elever i åk 8 har en positiv syn på
r skolan och undervisningen. Mål: 72% l
Elever i grundskolan är nöjda med
skolmaten. Minst 85'/o nöjda.
(UndersÖkning i regionen).

Minst 85 % av gäs!ema är nöjda med
besöket i Björkängens restaurang och
cafå.

Töreboda kommun styr mot god
kvalitet genom ständigt
förbättringsarbete.

Töreboda kommun ska nå minst 70 %
täckningsgrad i Svenska
palliativregistret.
Minst 90 % av personer som har

kommunal hälso- och sjukvård har
riskbedömts i Senior alert.

Töreboda k,ommunfullmäktige, Törebodas målpaket 201 7/2018
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100 % av personer med
demensdiagnos på särskilt boende
har NPI-skattats ochfått en individuell

bemötandeplan. NPI är en skala som
är utvecklad för att mäta

beteendesymptom (8PSD) vid olika
demenssjukdomar
Töreboda kommuns elever i

grundskolan når godkända betyg för

l

l Resultaten på nationella prov i åk 3
förtättras. Mål: 60 %

gymnasiebehörighet

Resultaten på nationella prov i åk 6
förbättras. Mål: 70 %

Andelen behöriga elever till något
nationellt program på gymnasiet ökar.

[

Mål: 86 %

Töreboda bibliotek stimulerar till

Iäsning och främjar läsutveckling

I

kommunens representanter via
telefon upplever sig väl bemötta.

r

Kommunens medborgare är nöjda
med webbinformationen

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån
individens behov

virtuellt. Mål: 50 000besökare.

Medborgare får eti gott bemötande
samt svar på enkel Iråga vid kontakt

Alla som är in kontakt med någon av

Medborgare som skickar en enkel
fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar

l

Antalet besökare både fysiskt och

via telefon. Mål: 65 %

Medborgare får sva+på e-post inom
två arbetsdagar. Mål: minst 92 %

I

l

Nöjdhet med webbinlorrnation. Mål:
80%

r

Väntetid till särskil( boende. Mål: 30
dagar.

r

Handläggningstiden för beslut om
ekonomiskt bistånd Mål: 15 dagar

l
l

Hur lång är väntetiden (dagar) för
dem som inte fått plats för sitt barn
inom förskoleverksamhe(en på önskat
placeringsdatum. Mål: 20 dagar
l Töreboda kommun skapas
förutsättningar Br livsvillkor som
stimulerar till såväl psykiskt som
fysiskt välbefinnande liksom sunda
matvanor

Andel personer som upplever
psykiskt välbefirinande ökar
Andelen personer som upplever

förbåttrat självskattat hälsotillstånd

Det psykiska välbefinnandet
förbättras med 3 % jämfört med
tidigare mätning
Hälsotillståndet förbä(tras med 2 %

jämBrt med tidigare mätning

ökar

Vård- och omsorgsverksamheten
bidrar tiil individens oberoende och

självständighet

Andelen invånare 65 år och äldre som

har hemtjänst eller bor i särskilt
boende är lägre än 12 %

Andel brukare vars situation har

förbättrats efter kontakt med individ-

och familjeomsorgen i kommunen?
Mål: 80 %

Bruket av tobak, alkohol och

narkotika hos ungdomar minskar

Användandet av narkotika minskar

med 2 % jämfört med }idigare
mätning.
Användande( av alkohol minskar med

2 % jämfört med }idigare mäföing.

1<
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1.

Andelen individer med fetma minskar

Andelen individer med fe{ma minskar

med 4 % 3ämfÖrt mediidigare
mätning.

föreboda kommun ska i samverkan

i med Primärvården verka för en god
läkemedelsbehandling för äldre.

Mindre än 9 % av depersoner som är
75 år eller äldre har olämpliga
Iäkemedel

Mindre än 2 o/o av depersoner som är
75 år eller äldre har läkemedel mot
psykos.

Mindre än 20 % av personer som har
kommunal hälso- och sjukvård, har 10
läkemedel eller fler.

Töreboda
skallha
verka förelever som deltar i
alla
eleverkommun
7-15
skall
Andelen
- aratt-l
att delta i kulturskolans
kulturskolans verksamhet 7-15 år är
högre än medelvärdel i Sverige.

o möjighet
verksamhet. ii

t%
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Medarbetare

f??gäran-

Åtagande

1Jöreboda kommun är en attraktiv och

Medarbetarna har en god hälsa.

framgångsrik arbetsgivare, som ser
betydelsen av medarbetarnas,
kompetens, goda hälsa och
välbefinnande, som grund för att
leverera bra tjänster till medborgarna

rStyrmått

?l

Medarbetares fysiska förmåga mäts
genom ett konditionsiest. Mål: minst
70 % godkända.

Sjukfrånvaro högst 5%.
Medarbetare upplever att närmaste

Medarbetarna känneratt de har

chef visar förtroende.

förtroende. Minst 80 ')'o nöjda.

Medarbetare upplever att arbetet
känns meningsfullt

Medarbetare uppleve+ sitt arbete
meningsfullt. Minst 80 % nöjda.

Genom arbetsplatsträffar och
medarbetarsamtal görs alla
medarbetare delaktiga i
verksamhetsfrågor, kommunens
vision och värdegrund

Alla verksamheter har regelbundna
arbetsplatsträffar

Minst 90 procent av medarbetarna

känner sig välinformetade och förstår
värdegrunden
Minst 80 % av medarbetarna känner

sig insatta i arbetsplaisens mål.
Töreboda kommuns medarbetare har

Andel legitimerade förare som

rätt formell kompetens för sina
uppdrag

undervisari var3e enskilt ämne är
högre än 90 %.

Andelen legitimeradeförskollärare
inom förskolan ökar lill minst 66 %.

Andelen pedagogiskl utbildad
personal inom fritidshem ökar till
minst 66 %.

Andel personal inom äldreomsorgen
som har rätt kompetens är högre än
90%.

Andel personal inom LSS och
socialpsykiatri som har rätt

kompetens är högre än 90 %.
Alla socialsekreterare som arbetar

inom barn- och ungdom har rätt
kompetenS

dakoi
kommunfullmäktige,
, . Törebgda
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Ekonomi

?Åtagand

Begäran
Kommunen har en stabil ekonomi

med budget i balans

Kommun verkar för att budget
fördelas till rätt nivå och att

budgetansvariga vill och kan redovisa
ett resultat som är bättre än budget

r

Styrmått

1

Andel budgetansvariga med budget i
balans är lägst 75 %

l

Årets resultat uppgåri genomsnitt
under senast treårsperioden till lägst
2%.

Reinvesteringar/avskrivningar och
årets resultat finansieras med egna
medel.

Utveckling

l

Åtagande
Töreboda är en företagsvänlig
kommun, som uppmuntrar
nytänkande och entreprenörskap. Alla
i arbetsför ålder ges förutsättningar till
egenförsörjning.

Företagare och näringsidkare är
nöjda med kommunens service och
attityder genom att kommunikationen

Totala rankingen i Svenskt näringslivs
företagsklimat blandde 75 högst
rankade kommunerna i landet.

och tillgänglighet håller hög nivå

Töreboda kommun arbetar för att öka

Andelen elever som fullföljer sitt

andelen invånare med efiergymnasial

gymnasieprogram inoin lyra år.

utbildning.

Mål: 78 %

Invånare 25-64 år med eftergymnasial
utbildning. Mål: 27 %
Töreboda kommun strävar efter att

Andelen inskrivna på AMU som går

alla har full sysselsättning bland
annat genom en aktiv lokal

vidare till arbete eller utbildning är

arbetsmarknad.

mer än 60 %.

Mer än 60 % ay inyånarna bedömer

att det finns bra möJigheter att få
arbete inom rimligt avstånd.
Nyanlända som befinner sig i
arbetsför ålder ska efier

etableringsperioden och

gemensamma insatser från Töreboda
kommun och samverkanspartner ha

egen försörjning. Mål: 70 %
Kommunen samverkar med näringsliv
och föreningar i syfte att främja en
positiv utveckling.
Att arbeta med att främja
företagandet och näringslivets
fortsatta utveckling i kommunen

Besöka minst 50 företag i kommunen

varie år med politiker och tjänstemän
Antalet nystartade företag ökar till

minst 4,5 företag/1 000 invånare
Antalet privata arbe(stillfällen i
företagen i kommunen skall
bibehållas till mins( 1700 st.

öre5oda komrr)unfullmäktige, Törebodas målpaket 2017/2018
%örebod.i
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'l Åtaganoe
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Rjreb'kommuner)'iudert-rivsa'föt- '

Nya bostäder uppförs.

boende för alla generationer i
attraktiva miJöer där det är välordnat,
snyggt och tryggt

l

l-Styrmått
Äntal '6ostadsområden färdiga för
byggnation. Är minsl 10.
Minst 30 nya bostäder/ år.

Kommunen arbetar fram en god
planberedskap för olika former av
boende på attraktiva områden i hela

Antal aktuella detaljplaner som
medger bostadsbyggande i hela
kommunen är minst 12.

kommunen

Vi arbetar för en hållbar

Alla verksamheter arbetar aktivt och

samhällsutveckling ur de tre
perspektiven ekologiskt, socialt och

strukturerat med att minska sin

ekonomiskt. Vi hushållar med våra

resurser och värnar om vår miljö

miljöpåverkan samt bidrar till att
Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.

Vi ser turism- och besöksnäringen

Kommunen bidrar till en tillväxt av

som en tillväxtfaktor med ökad

turismberoende branscher.

omsättning

Samtliga förvaltningar/verksamheter
har senast juni månad 2017 antagna
planer med mål och strategier för
hållbar utveckling

Andel besökare/gäsler som är mycket
nöjda/ganska nöjda med sitt besök i
Töreboda kommun uppgår till minst
9 0 %.

Antal sysselsatta i tuiismberoende
branscher uppgår till 120 st.

/
il:/

Töreboda.kommunfullmäktige,
Törebodas målpaket 201 7/2018
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Dnr KS 2016/00301

Skattesats 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats, 21:22, för år 2018.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om skattesats år 2018.
Töreboda kommun tar idag ut en skattesats på 21:22 kronor per skattekrona
av kommunens invånare.

Beslutsunderlag

Ekonomikontoret, Omvärldsanalys-Budget 2018, Töreboda,
Ekonomiberedning 2017-02-15-16
På sidan fem i ekonomikontorets skrivelse "Omvärldsanalys-Budget 2018,
Töreboda, Ekonomiberedning 2017-02-15-16" anges under rubriken "Budgetförutsättningar" att de förutsättningar som har varit utgångspunkt för
budget 2018 bygger bland annat på antagandet;
Utdebitering 21:22 under planperioden.
*

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0171

Utredning om gratis wifi på offentlig plats
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar upp 28 000 kronor i driftbudget 2018 och flerårsplan
2019-2020 till den årliga driftskostnaden för gratis wifi på Töreboda torg,

Servicehuset i Älgarås och Krabbängsgården i Moholm samt 40 000 kronor i
investeringsbudget 2018 till installation av accesspunkter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2014, under förutsättning att

kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att avsätta medel till IT-avdelningen för att utreda vilka tekniska lösningar och kostnader det skulle innebära för Töreboda kommuns del att erbjuda gratis wifi på offentlig plats. Utredningen skulle vara färdigställd för beslut under första halvåret 2015.
]

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen om gratis bredband i Töreboda kommun besvarad med följande uppdrag till kommunstyrelsen;
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tekniska
lösningar och kostnader det skulie innebära för Töreboda kommuns del att
erbjuda gratis wifi på offentlig plats.
IT-chefen anhöll om förtydligande av utredningsuppdraget avseende på vilka
offentliga platser som kommunstyrelsen vill erbjuda gratis wifi.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2016 följande;
Kommunstyrelsen konkretiserar utredningsuppdraget till att i steg ett

*

avse gratis wifi på Töreboda torg, Servicehuset i Älgarås och

*

Krabbängsgården i Moholm, juridiska aspekter på detta och förslag om
begränsning av hastighet och längd för inloggning.
Kommunstyrelsen anvisar 15 000 kronor till utredningen. Pengarna tas
från kommunstyrelsens förfogandeanslag.

IT-chefen beräknar kostnaderna för installation av accesspunkter på

Töreboda torg (2 accesspunkter), Servicehuset i Älgarås och
Krabbängsgården i Moholm till cirka 40 000 kronor och den årliga driftskostnaden till 28 000 kronor.

Justerare
?

/-
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Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017 att överlämna utredningen till
Ekonomiberedningen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 346
Kommunfuilmäktiges protokoll den 15 december 2014, § 156
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 137
Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 254
IT-chefens utredning om gratis wifi på offentlig plats den 1 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 mars 2017, § 40
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2017, § 109
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige tar upp 28 000 kronor i driftbudget
2018 och flerårsplan 2019-2020 till den årliga driftskostnaden för gratis wifi

på Töreboda torg, Servicehuset i Älgarås och Krabbängsgården i Moholm
samt 40 000 kronor iinvesteringsbudget 2018 till installation av accesspunkter.

Kenneth Carlsson (S): Tillstyrker att medel tas upp i driftbudget 2018 och

flerårsplan 2019-2020 till gratis wifi på Töreboda torg, Servicehuseti Älgarås
och Krabbängsgården i Moholm samtiinvesteringsbudget 2018 till installation av accesspunkter.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

/

-d(
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Dnr KS 2013/0138

Avstämning och uppföljning av avtalet med Kooperativet
Kanalslussen ek. för. iTöreboda

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2016 bland annat att godkänna upprättat förslag till avtal med kooperativet Kanalslussen och att avstämning och uppfö5ning av avtalet ska rapporteras till kommunstyrelsen
senast i maj 2017.

Integrationschef/projektledare Mirnes Voloder lämnar i tjänsteskrivelse den
3 maj 2017 en rapport om avstämning och uppföljning av avtalet mellan
Töreboda kommun och Kooperativet Kanalslussen.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 378
Integrationschef/projektledare Mirnes Voloders tjänsteskrivelse den 3 maj
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 90
Jäv

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

Expedieras till;
Mottagningsenheten
Socialchefen

/
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Dnr KS 2017/0204

Regionalt trafikförsörjningsprogram - årlig avstämning för Västra
Götaland 2016/2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på frågorna som ställs gällande 2016
års uppfö5ning av trafikförsörjningsprogrammet samt avstämningen av samverkansformerna mellan kommuner och Västra Götalandsregionen till
Skaraborgs Kommunalförbund för att sammanställas till ett gemensamt svar

från Skaraborgs kommuner till DKR (Delregionala Kollektivtrafikrådet) den 9
juni 2017.

a) Positivt är att måltal och indikatorer utvecklas positivt under programperioden.

Kommunen saknar en utveckling och strategi av den anropstyrda trafiken
för att möjliggöra "hela resan" för personer med funktionsnedsättning. När
det gäller målet om tillgänglighetsanpassning finns inga åtgärder redovisade i uppfö5ningen som rör den anropsstyrda trafiken. Att biljett- och betaisystemet inte är gemensamma för allmän och särskild kollektivtrafik är
ett stort hinder i arbetet med att få fler att resa med den allmänna ko?lektivtrafiken.

b) Det är viktigt att kommunen får ha synpunkter och vara med att påverka
när det gäller steg 2 i pris- och sortimentsstrategin. Det vore olyckligt om
det medför negativa konsekvenser för resenärer som reser dagligen med
kollektivtrafiken.

Det är positivt att det pågår arbete med att utreda om det finns möjlighet
att införa tågstopp på nya stationer i mindre samhällen.
c) Kommunen har inga synpunkter på de redaktionella förändringar som

gjorts i det justerade dokumentet gällande samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland.

d) Sammantaget upplevs kollektivtrafikråden som en bra plattform för samverkan och information kring kollektivtrafikens utveckling i Västra
Götaland. Mötena kan dock utvecklas till mer dialog mellan kommuner,

Västtrafik och region. Idag upplevs mötena mer som informationsmöten.

,.
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Sammanfattning av ärendet

Enligt de beslutade samverkansformerna mellan region och kommuner kring
kollektivtrafiken i Västra Götaland ska VGR årligen göra en avstämning av ar-

betet med implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet. Enligt beslut
i BHU (beredning för hållbar utveckling) ijuni förra året riktas remissen nu
till de fyra kollektivtrafikråden i stället för varje kommun för sig. Det finns
inget dokument sorn ska godkännas utan remissen är en avstämning av pågående arbete där kommunerna har en möjlighet att lämna synpunkter inför
kommande revidering av trafikförsörjningsprogrammet.

Nuvarande program har en långsiktig målbild som sträcker sig fram till 2025
och aktuell avstämning gäller för 2016.

Västra Götalandsregionen önskar svar på följande frågeställningar i avstämningen.

a) Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen från föregående programperiod till 2016.

b) Finns det något/några prioritera/-de utvecklingsområde/-n som kollektivtrafikrådet finner särskilt angeläget att involveras i?

c) Rapporten; Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland: Är
de redaktionella förändringar som genomförts i dokumentet acceptabla, så
att denna version kan ersätta den som beslutades vid skatteväxlingen?

d) Har ni förslag på förbättringsåtgärder för att förbättra kollektivtrafikrådens arbete?

Beslutsunderlag

Trafikhandläggare Marie Djupfeldts tjänsteskrivelse den 15 maj 2017
Förslag till beslut på sammanträdet

Expedieras till;
Skaraborgs Kommunalförbund
Trafikhandläggaren

4
7
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Dnr KS 2017/0147

Anhållan om option på mark i Kanalparken, Linnea
Projektförvaltning AB
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att teckna optionsavtal med Linnea Projektförvaltning AB för det markområde som bolaget önskar få option på, avseende byggnation i Kanalparken till och med den 30 november 2017, bilaga
Sammanfattning av ärendet

Tomas Bångstad anhåller för Linnea Projektförvaltning AB om option på
mark i Kanalparken att förvärva för byggnation.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 77

Expedieras till;
Tomas Bångstad, Linnea Projektförvaltning AB
Plan- och exploateringschefen
Administrativ assistent K. Roslund Berg

4[
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Dnr KS 2017/0173

Förfrågan om utökad tilldelning under 2017, Samordningsförbundet
Norra Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen anvisar ytterligare 18 500 kronor till
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2017 under förutsättning att övriga

parter också deltar. Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Norra Skaraborg frågar bland annat Töreboda kommun om kommunen har möjlighet att öka tilldelningen av medel till förbundet under 2017. Efter den statliga medelsfördelningen till samordningsförbunden för 2017 återstår drygt 14 miljoner kronor. Förbund, där kommuner
och landsting har möjlighet att matcha en ökad statlig tilldelning har möjlighet att ansöka om ytterligare medel. Samordningsförbundets styrelse ser
detta som en god möjlighet att möta särskilt viktiga behov hos våra kommuninvånare.

Samordningsförbundet Norra Skaraborg finansierar idag i huvudsak insatser
riktade till personer som står långt eller mycket långt från egen försörjning
genom Pre-Rehab. Med Pre-rehab avses insatser som är motiverande och stimulerande i syfte att få personer som har varit långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, nyanlända med särskilda behov eller av annan anledning ej kommit in på eller varit etablerade på arbetsmarknaden ska ges en bra uppstart
inför regu5är arbetslivsinriktad rehab. En del av insatserna är också, för de
som har de behoven, att göra arbetsförmågeutredningar för att vid en reguljär insats eller i en arbetssituation ges rätt anpassningar och förutsättningar i
det fortlöpande rehabiiiteringsarbetet eller arbetssituationen.
Förbundet finansierar denna typ av insatser i Mariestads och Töreboda kommuner och verksamhet är på väg att startas upp i Gullspångs kommun inom
kort. Redan vid första kvartalet 2017 ser förbundet en större efterfrågan på
denna typ av insatser än tidigare år. Remittenter är Primärvården, Individ
och familjeomsorg, Försäkringskassan, Vuxenpsykiatrin och
Arbetsförmedlingen. I många av ärendena är flera myndigheter/vårdenheter
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kopplade till ärendena. Förbundet har redan under våren ombudgeterat alla
tillgängliga resurser till denna typ av insatser för att korta köer och öka tillgängligheten. Det kvarstår dock en prognos att tillgängliga resurser ej kommer att finansiera insatser motsvarande behoven som finns idag.

Målet är att minska långtidssjukskrivningar, långtidsarbetslöshet och inte
minst försörjningsstödet hos kommunerna. Ge fler individer en bra uppstart
och möjliggöra en bra fortsatt reguljär arbetslivsinriktad rehabilitering. Samverkande parter är mycket nöjda med och ser ett stort värde i denna typ av
insatser.

Förbundet avser att med en tillfällig utökning med 300 000 kronor kunna finansiera ytterligare ett tiotal rehab platser under 2017 vilket skulle möta upp
de behoven som finns idag. Av summan 300 000 kronor skulle äskandet av
utökade medel under 2017 se ut enligt nedan:
150 000 kronor
Staten (AF/FK)
Hälso- och sjukvårdsnämnden Skaraborg 75 000 kronor

Mariestads kommun
Töreboda kommun

45 000 kronor
18 500 kronor

Gullspångs kommun

11 500 kronor

Förbundet ska inkomma till staten med förfrågan/ansökan senast den 31 maj
vilket betyder att kommunerna och Hälso- och sjukvårdsnämnden bör inkomma med svar (alternativt preliminärt besked) senast den 29 maj.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 86
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
besluta följande;
Kommunstyrelsen anvisar ytterligare 18 500 kronor till
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2017 under förutsättning att övriga
parter också deltar. Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Charlotte Karlsson (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.
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Jäv

På grund av jäv deltog inte Bengt Sjöberg (M), i handläggningen av detta
ärende.

Expedieras till;
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Ekonomikontoret
AF
FK

Hälso- och sjukvårdsnämnden Skaraborg
Mariestads kommun

Gullspångs kommun

1, s. lusterare
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Dnr KS 2016/0301, 2017/0012

Uppföljning av tekniska nämndens investeringsbudget 2017 och rapportering avseende investeringsredovisning
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Utvecklingsutskottet att se på möjligheterna för kommunen att återinträda i Tillgänglighetsdatabasen.
Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 11 april 2017 att godkänna prognos 1 för
tekniska nämndens investeringsbudgeti Töreboda kommun år 2017. Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så
att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 för tekniska
nämndens investeringsbudgeti Töreboda kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 att begära att tekniska nämnden från och med januari 2017 avlämnar månadsvis rapportering avseende
investeringsredovisning enligt förslag. Tekniska kontoret har översänt investeringsredovisning den 12 april 2017.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 1 mars 2017, § 74
Tekniska nämndens protokoll den 11 april 2017, § 75
Tekniska kontorets investeringsredovisning den 12 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, §§ 84 och 85

Expedieras till;
Tekniska nämnden
Kommunchefen

Utvecklingsutskottet
Sekreteraren
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Ks § 180

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i20 minuter (klockan 9.45-10.05).
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Dnr KS 2017/0123

Informationssäkerhetspolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med informationssäkerhetsarbete är att säkerställa tillgång till korrekt
information vid rätt tilifälle samt att säkerställa konfidentialitet för viss information.

Sveriges kommuner hanterar en betydande del av de allra mest samhällsviktiga tjänsterna. Dessa är beroende av en fungerande informationshantering i
meningen att verksamheten har tillgång till korrekt information vid rätt tillfälle. Därmed blir kommunernas arbete med informationssäkerhet en central

förutsättning för hela samhällets funktionalitet.
Vidare är det så att den information kommunen samlar på sig för att kunna
utföra dessa samhällsviktiga tjänster inte sällan är av känslig karaktär. Det
handlar exempelvis om information om enskilda som är känslig av integritetsskäl, information om upphandlingar som är känslig av ekonomiska orsa-

ker, information om samhällsviktig infrastruktur som ökar samhällets sårbarhet om de sprids. Dessa förhållanden gör att ett aktivt informationssäkerhetsarbete är nödvändigt.

Skaraborgs kommuner uppdrog till Högskolan i Skövde att utföra en kartläggning av befintligt arbete med informationssäkerhet ijämförelse med rekommendationer i ISO-standarden på området. Sammantaget sett visar kartläggningen på stora brister i informationssäkerhetsarbetet. Töreboda kommuns
arbete fick O,9 i betyg på en fyrgradig skala. En av de största bristerna var att
det saknades ett systematiskt arbetssätt för informationssäkerhet. Frånvaron
av styrning och vägledning på området sades vara mycket bristfällig och mest
akut att åtgärda.

Mot bakgrund av bland annat det har föreliggande policy tagits fram. Parallellt sker arbete rned att ta fram riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet
samt förberedande arbete med att implementera det kommande regelverket.
]»
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Beslutsunderlag

Kommunchef Per-Ola Hedbergs och säkerhetssamordnare Per Ahlströms
tjänsteskrivelse den 19 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 87

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0195

Politisk organisation mandatperioden 2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Nuvarande politiska organisation bibehålls med nedanstående förändringar;
Fullmäktige har inga fasta beredningar.

Tillfälliga beredningar tillsätts vid behov med tydliga och specifika uppdrag.
Therese Erikson (V) deltog inte i beslutet.
Sarnmanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 bland annat att tillsätta en beredning för utvärdering av nuvarande organisation och för att lämna förslag
till politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod.
Utvecklingsutskottet beslutade den 14 september 2016 att tillsätta en beredning med tre ledamöter för att lämna förslag till politisk organisation samt
arvoden för nästa mandatperiod, bestående av en ledamot från Moderata
samlingspartiet, en ledamot från Socialdemokratiska Arbetarpartiet och en
ledamot från Centerpartiet. Moderata samlingspartiets representant utsågs
till sammankallande. Namn på partiernas representanter lämnades till kommunkansliet. Beredningen skulle vara klar med sitt uppdrag senast den 1 maj
2017. Beredningen har bestått av Lars Adolfsson (M), sammankallande, Lars-

Åke Bergman (S) och Pernilla Johansson (C). Sekreterare har varit personalchef Lars Miliberg.
Beredningen lämnar följande förslag;

Nuvarande politiska organisation bibehålls med nedanstående förändringar.
Fullmäktige har inga fasta beredningar.
Tillfälliga beredningar tillsätts vid behov med tydliga och specifika uppdrag.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 191
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 169
Beredningens yttrande den 4 april 2017
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Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 88
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 förslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta följande;
Nuvarande politiska organisation bibehålls med nedanstående förändringar;
Fullmäktige har inga fasta beredningar.
Tillfälliga beredningar tillsätts vid behov med tydliga och specifika uppdrag.
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskotts förslag.
Expedieras till;
Kommunfullmäktige

.1 '
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Dnr KS 2017/0188

Ersättningsregiemente för Töreboda kommuns förtroendevalda
mandatperioden 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Utvecklingsutskottet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 bland annat att tillsätta en beredning för utvärdering av nuvarande organisation och för att lämna förslag
till politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod.
Utvecklingsutskottet beslutade den 14 september 2016 att tillsätta en beredning med tre ledamöter för att lämna förslag till politisk organisation samt
arvoden för nästa mandatperiod, bestående av en ledamot från Moderata
samlingspartiet, en ledamot från Socialdemokratiska Arbetarpartiet och en

ledamot från Centerpartiet. Moderata samlingspartiets representant utsågs
till sarnmankallande. Namn på partiernas representanter lämnades till kommunkansliet. Beredningen skulle vara klar med sitt uppdrag senast den 1 maj
2017. Beredningen har bestått av Lars Adolfsson (M), sammankallande, Lars-

Åke Bergman (S) och Pernilla Johansson (C). Sekreterare har varit personalchef Lars Millberg.
Beredningen lämnar fö5ande förslag;
*

*

Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde.
Ett kommunstyrelsearvode på 1300 kronor till ledamöter som tjänstgjort mer än 50 % av sammanträde, dock ej om mötet är mindre än 1
timrna.

*

*

Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna utgår.
Arvodena indexregleras likt övriga arvoden.

*

Mötesarvodering vid gemensamma MTG nämnder följer ersättningen vid

*

respektive värdkommun.
Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort.
Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan, Ersättningsreg-

*

lemente för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022, markerad med
kursiv text.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 191
Utvecklingsutskottets protokoll den 14 september 2016, § 169
Beredningens yttrande den 4 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 89
Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 förslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta följande;
Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde.
Ett kommunstyrelsearvode på 1300 kronor utöver det ordinarie sammanträdesarvodet till ledamöter som tjänstgjort mer än 50 % av sammanträde, dock ej om mötet är mindre än 1 timma.
Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna tas bort.
Arvodena indexregleras likt övriga arvoden.
Mötesarvodering vid gemensamma MTG nämnder följer ersättningen vid
respektive värdkommun.
Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort.
Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan,
Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022,
*

*

@

*

*

*

*

markerad med kursiv text.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskotts förslag.
Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Utvecklingsutskottet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.

Expedieras till;
Utvecklingsutskottet
Sekreteraren

f,('
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Budgetuppföljning med prognos 2017
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar de åtgärder verksamheterna föreslår för att
klara ekonomin i balans.

2. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar underskott att vidta erforderliga åtgärder för att få budgeten i balans.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Bernhall lämnar i skrivelsen "Tertialrapport april 2017"
en rapport om budget- och verksamhetsuppfö5ning från årets början till april
månad 2017. Det prognostiserade resultatet uppgår till 18,7 miljoner kronor,
vilket motsvarar en positiv avvikelse på 8 miljoner kronor gentemot budget.
Den främsta orsaken till det prognostiserade resultatet beror på en förväntad
positiv utveckling av skatter och generella statsbidrag, inklusive välfärdsmedel. Verksamheterna prognostiserar däremot ett förväntat underskott uppgående till -5,5 miljoner kronor.
Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Ekonomikontoret, Tertialrapport april 2017 med bilaga den 17 maj 2017
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunstyrelsen antar de åtgärder verksamheterna föreslår för att klara ekonomin i balans. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar underskott att vidta erforderliga åtgärder för att få
budgeten i balans.

Expedieras till;
Samtliga verksamhetsansvariga
Ekonomikontoret

/
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Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2018 och flerårsplan 20192020 enligt ekonomiberedningens förslag med följande ändringar och
tillägg, bilaga;
Befolkningstalet höjs tili 9 450 invånare
Fria resor 75+, 60 000 kronor tilläggs, tas av resultatet

Ökade kostnader för PO-pålägg, 2 miljoner kronor, tas av ökat
invånarantal

Fritidsgården Loftet, 70 000 kronor tilläggs, tas av Välfärdspengarna.
2. Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens konsekvensbeskrivning
meddelar kommunfullmäktige nämnden att;
* budgetramen för år 2018 är oförändrad jämfört med 2017,
föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag inte godkänns,
föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad
bygglovstaxa i MTG från och med den 1 januari 2017 godkänns inte.
*

*

Anne-Charlotte Karlsson (S) deltar inte i beslutet i punkt 2.
Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om driftbudget 2018 och flerårsplan 20192020.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017
a) Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret;
att ta fram underlag avseende inköp eller leasing av informationsskyltar,
att ta fram beredningsunderlag avseende flyttning av LINA enligt redovisat förslag vid ekonomiberedningens sammanträde, samt kostnad och utformning av en ny snygg "vinterbro",
att göra en översyn av de finansiella målen samt
att göra en översyn av alla taxor och avgifter exklusive avgifter som
administreras av MTG:s gemensamma nämnder.
*

*

*

*

> , Justerare

t?rtdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-24

296

forts. Ks § 185

b) Medutgångspunktfrånekonomiberedningensförslagtillbudget2018
ger kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
beredningsförslag för planperioden 2019-2020.

c) Uppdragen ska vara klara till ekonomiberedningens dialogdag den 11
april 2017.

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Hans Thorsell (S) meddelade vid
ekonomiberedningens sammanträde den 4 maj 2017 att kommunfullmäktiges presidium föreslår oförändrad budget 2018 för revisorerna.
Ekonomiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta att fastställa driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 med utgångspunkt från majoritetens förslag vid ekonomiberedningens sammanträde den 15-16 februari 2017 och följande ändringar,
bilaga.
gjorda tjänstemannaändringar
den nya prognosen från SKL,
anslaget till utbildning fördelas enligt bilaga b,
*

*

*
*

*

*
*

tillägg av 437 000 kronor till 'internhyra finansförvaltning" (med anledning av ökade kapitalkostnader) och
de av Bengt Sjöberg (M) yrkade ändringarna;
100 000 kronor återförs till Trygghetsskapande åtgärder
300 000 kronor avsätts till Bredband, med målet att 95 % ska ha tillgång
till 100 Mbit, varav 100 000 kronor avser bidrag till studieförbunden för
arbete med bredband

*

IFO tillförs en mi5on av välfärdspengarna

*

28 000 kronor avsätts till driftskostnader för wifi

*

av ramen till grundskolan avsätts 50 kronor per elev till att disponeras av
elevråden till trivselfrämjande åtgärder på respektive skola

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 379
Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 5
Ekonomikontoret, Omvärldsanalys-Budget 2018, Töreboda, Ekonomiberedning 2017-02-15-16
Ekonomiberedningens protokoll den 15-16 februari 2017, § 8 och 9
Kommunchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse den 22 februari 2017
Kommunstyrelsens protokoll den 1 mars 2017, § 67

=}

zl

{/

Justerare

JTi?agsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-24

297

forts. Ks § 185

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 3 mars
2017, punkt 2, Budget 2018-förslag till budgetrarnar för de gemensamma
nämnderna

Kommunchefens tjänsteskrivelse den 3 april 2017 med bilagorna Driftbudget
2018 för verksamheterna-förslag (2017-04-04), Förändring av skatteintäkter
och statsbidrag vid förändrat invånarantal och Resultatbudget 11 april
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 6 april 2017, § 57
IT-nämndens protokoll den 6 april 2017, § 15
Ekonomiberedningens protokoll den 11 april 2017, § 16
Tekniska nämndens protokoll den 11 april 2017, § 76
Kommunchefen, Driftbudget 2018 för verksamheterna-förslag daterat 201704-27

Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 22
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 17 maj 2017
MTG styrgrupp beslutade den 3 mars 2017 föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna besluta om oförändrade budgetramar för de gemensamma
nämnderna 2018 jämfört med 2017.

Mi5ö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 april 2017 att lämna föreslagen redovisning av konsekvenser och åtgärder för en oförändrad budgetram
år 2018 vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljö- och byggnadsnämnden beskriver sex åtgärder med konsekvenser och en risk om budgetramen för år 2018 blir oförändrad.

Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande;
Budgetramen för år 2018 är oförändrad jämfört med 2017.
Föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag godkänns inte.
Föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad bygglovstaxa i MTG från och med den 1 januari 2017 godkänns inte.
*

*

*

Ajournering

Sammanträdet ajourneras il3 minuter (klockan 11.42-11.55).
Förslag till beslut på sammanträdet

Pernilla Johansson (C): Bifall till ekonomiberedningens förslag med fö5ande
ändringar och tillägg;
Befolkningstalet höjs till 9 450 invånare
Fria resor 75+, 60 000 kronor tilläggs, tas av resultatet

Ökade kostnader för PO-pålägg, 2 mi5oner kronor, tas av ökat invånarantal
Fritidsgården Loftet, 70 000 kronor tilläggs, tas av Välfärdspengarna.
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Kenneth Carlsson (S): Bifall till ekonomiberedningens förslag med följande
ändringar och tillägg;
*

Invånarantalet ökas med 100 till 9 500, vilket innebär en ökad intäkt
med 5 288 000 kronor

@

*

*

*

*

*

*

*

Ramen till Läsfrämjande projekt ökas med 100 000 kronor
400 000 kronor avsätts till Avgiftsfri Kulturskola
300 000 kronor avsätts till Kulturutvecklare

Anslaget till studieförbunden ökas med 100 000 kronor
100 000 kronor avsätts till utökade öppettider vid biblioteksfilialerna
100 000 kronor avsätts till utökade öppettider/simskola vid simhallen
200 000 kronor avsätts till fri kollektivtrafik inom kommunen för personer över 75 år, utredningsuppdrag till kommunledningskontoret
1 130 000 avsätts till utökat underhåll av gator/vägar och trottoarer,
ökad säkerhet för alla

*

*

400 000 kronor avsätts till utökat läromedelsanslag till grundskolan
1200 000 avsätts till resursförstärkning inom äldreomsorgen, till heltid
som norm

*

*

*

*

150 000 avsätts till utökning av föreningsbidraget (Lok-stöd)
838 000 kronor avsätts till IFO, förstärkning för placerade barn
70 000 kronor avsätts till Allaktivitetshus/Loftet

Ökade kostnader för PO-pålägg, cirka 2 miljoner kronor, tas av resultatet

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 52 minuter (klockan 12.08-13.00).
forts. Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) : Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens
konsekvensbeskrivning föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige
besluta att meddela nämnden att;
*
*

budgetramen för år 2018 är oförändrad jämfört med 2017,
föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag godkänns inte,
föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad bygglovstaxa i MTG från och med den 1 januari 2017 godkänns inte.

Johan Cord (S) : Avslag på Bengt Sjöbergs (M) yrkande.
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Beslutsgång för yrkandena om driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Ordföranden ställer proposition på Pernilla Johanssons (C) yrkande och
Kenneth Carlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
Pernilla Johanssons (C) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Pernilla Johanssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Kenneth Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat för yrkandena om driftbudget 2018 och flerårsplan 20192020

Med nio ja-röster för Pernilla Johanssons (C) yrkande och sex nej-röster
för Kenneth Carlssons (S) yrkande antar kommunstyrelsen Pernilla
Johanssons (C) yrkande.

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), Ursula Evje (L), 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 Therese Erikson
(V).
Beslutsgång för yrkandena om miljö- och byggnadsnämndens konsekvensbeskrivning

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar yrkandet.
Bilaga Ks § 185/17

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

...> =. {usterare
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Majoritetens förslag
Töreboda kommun

Verksamhetens nettokostnader
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Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018
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373 570

Generella statsbidrag
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196 943

200 555
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-1 909
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Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

'Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Budgeterat resultat
Finansiellt mål

Verksamhetens nettokost'ffiad

l l

I

Antal invånare

Verksamheter

Minskning verksamheter
Oförutsett
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iLönepott 2018 - 2020
Lönepott 2017
Lönepott 2016
LSS-pott - ramutökning LSS (not 1 )
LSS-pott
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LSS enligt egen prognos 2018
Pensioner mm
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Kostnader välfärdsmiljarder 2017
Investeringsbidrag välfördsmiljarder
Intäkter välfördsmiljarder (not 2)
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Summa verksamhetens nettokostnai

484 292

ISkatteintäkter och statsbidrag
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Kommunalskatt (not 3)
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadutjämnings
Regleringsbidrag
Strukturbidrag
LSS-utjämningen
LSS enligt egen prognos (not 4)
Slutavräkning 2016
Prognososäkerliet
Fastighetsskatt

l

enligt SKL:s prognos febr 2017
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Majoritetens förslag

Kommunstyrelsen 2017-05-24

Not 1: ramutökning fördelad till LSS från och med 2018.

Not 2: Bidrag kopplat till flyktingmottagande är 0 kr år 2021 enligt nuvarande beslut.
Not 3: Inklusive välfärdsmiljarder kopplat till invånarantal.
Not 4: Tillägg egen prognos.

Utfallgivetsammaunderlagåren20) -2018 2019 2020 2021
Enligt flyktingvariabler 16 532 433 11 810 000 7 090 000 0
Enligt befolkningsfördelning 1979 988 3 300 000 4 620 000 6 600 000
Totalt 18 512 421 15 110 000 11 710 000 6 600 000

Minskning av statsbidrag:

3 402 421

3 400 000

5110 000

SKL - ny prognos 2017-05-18

Utfall givet samma underlag åren 201 ' 2-018 2019 2020 2021
Enligt flyktingvariabler 15 359 853 10 638 000 5 918 000 0
Enligt befolkningsfördelning 1979 895 3 300 000 4 620 000 6 600 000
Totalt 17 339 748 13 938 000 10 538 000 6 600 000

Förändring:

4:,rÅ

-1 172 673

-1 172 000

-1 172 000
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Investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2018 och flerårsplan
2019-2020 enligt ekonomiberedningens förslag med tillägg av att
"Ombyggnad av Kornknarrens kök" även gäller Kastanjens kök (samma
belopp), bilaga.

2. Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad in-

vesteringsram år 2018, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 miljoner
kronor.

Sammanfattning av ärendet

Till behandling upptas frågan om investeringsbudget 2018 och flerårsplan
2019-2020.

Ekonomiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta fö5ande;
a) Kommunfullmäktige fastställer Investeringsbudget 2018-2022 med följande ändringar, bilaga;
Gata generellt, + 1 miljon kronor till asfalt och restaurering av gator
Centralskolan hus E, tak belysning, ventilation och inre renovering,
flyttas till 2019
Bibliotek nya fönster, flyttas till 2019
2018, + 200 000 kronor till Tillgänglighet
GC-vägar,-1 miljon kronor till 1 miljon kronor
*

*

*

*
*

*

*
*

40 000 kronor aysätts till wifi

Bro över Göta kanal, maximalt 5 miljoner kronor avsätts
Gästhamn grillplats minskas med 200 000 kronor till 100 000 kronor.

b) Kommunfullmäktige godkänner att upplåning kan ske inom beslutad investeringsram år 2018, inklusive ombudgeteringar, upp till 30 mi5oner
kronor.

,l., Justerare

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-24

301

forts. Ks § 186
Beslutsunderlag

Ekonomiberedningens protokoll den 7 februari 2017, § 5
Ekonomikontoret, Investeringsbudget 2018-2022, Investeringsberedning
2017-02-07

Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 23
Förslag till beslut på sammanträdet

Pernilla Johansson (C): Bifall till ekonomiberedningens förslag med tillägg av
"Kastanjen" till investeringen "Ombyggnad av Kornknarrens kök" (samma belopp).
Kenneth Carlsson (S) : Bifall till ekonomiberedningens förslag med följande
ändringar och tillägg;
Centralskolan E-hus ventilation med mera, flyttas till 2019 -2 000 000 kr
Centralskolan E-hus inre renovering, flyttas till 2019
-4 000 000 kr
Bibliotek fönster, flyttas till 2019
-400 kr
Tillgänglighet20l8tillägg
200kr
GC-vägar, ta bort 1 miljon kr 2018 (utvecklingsinvestering) -1 000 000 kr
Tillägg 2018 för wifi
40 kr
+6
000
000
kr
Vill kunna använda bron över Göta kanal dygnet runt
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Pernilla Johanssons (C) yrkande och
Kenneth Carlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
Pernilla Johanssons (C) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner fö5ande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Pernilla Johanssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall tiJl Kenneth Carlssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Med nio ja-röster för Pernilla Johanssons (C) yrkande och sex nej-röster
för Kenneth Carlssons (S) yrkande antar kommunstyrelsen Pernilla
Johanssons (C) yrkande.

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), Ursula Evje (L), Peter Sporrong (SD) och Bengt Sjöberg (M).
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Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charlotte Karlsson (S),
Johan Cord (S), Berit Bergman (S), Kenneth Carlsson (S) och Therese Erikson
(V).
Bilaga Ks § 186/17
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Beslutad

' Beslutad

Äskande

jun-16

nov-16

feb-17

Plan 2018

Rev 2018

Ek.ber

Ek.beredn

Ek.beredn

Ek.beredn

Ek.beredn

Ek.beredn

S

Verksamhetsområde

Moholms skola ventilation

apr-17

maj-17

maj-17

maj-17 ' maj-17

maj-17

Beredn Prioriterin

Budget 2018

Budget

Budget

Budget

Budget

zoig

2020

2021

2022

budget

g MTG-

2018

Teknik

400

400

400

400

o

o

o

o

Vårdcentralen energi

1 soo

1 soo

1 soo

:i soo

o

o

o

o

Ventilation Kommunhuset

1000

1000

1000

1000

soo

o

o

o

o

o

o

o

Töreboda camping
Reinvestering skolor/förskolor

700

700

o

2 500

2 500

2 soo

2 500

2 500

o

2 500

2 500

Centralskolan hus E (tak, belysnining, vent.)

2 000

2 000

2 000

o

2 000

o

o

o

Ombyggnad Kornknarren/Kastanjens kök

o

o

1000

1000

o

o

o

o

Gruppbostad LSS

:'

:i

Äldreomsorg
Töreshov omklädningsrum uppvärmningshall
Energieffektivisering/ventilation och styr

7

:)

2 000

2 000

400

400

Brand inbrott och passer
Camping ny liner pool
Centralskola hus B, ytskikt och belysning
Centralskolan hus E, inre renovering

4 000

o

Centralskolan kök och matsal

Krusebacken scoutstugan, nytt tak
Kilenskola värme, belysning och tak
Bibliotek nya fönster

200

400

200

o

4 000

o

o

o

2 000

2 000

2 000

2 000

400

400

400

400

400

o

o

o

3 600

o

o

o

s ooo

o

o

o

o

2 000

o

o

o

o

o

o

o

2 000

o

o

400

o

o

o

Ggig

Tillgänglighet HIN
Gata generellt

Trafiksäkerhetsåtgärder
GC-vägar

200

200

o

200

200

200

200

200

2 000

2 000

2 000

3 000

2 000

2 500

2 500

, 2500

300

300

300

300

300

300

300

300

1000

:r ooo

:r ooo

1000

1000

1000

1000

1000

Majoritetens förslag till investeringsbudget
Verksamhetsområde
'y

Budget

Reviderin

2018

2018

Budget 2018

Beredn Prioriterin

budget

g MTG-

2018

Teknik

ii soo

1

Budget

Budget

Budget

Budget

zoig

2020

zozi

2022

11500

11 500

11 500

4 500

Taxe inansierat VA

Reinvestering
Kvävereduktion

VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, nya verksamhetsområden
VA-plan, överföringsledning

4 500

4 500

11 500

io ooo

o

o

o

7 000

o

2 soo

2 soo

2 500

2 500

4 500

o

s ooo

-2 500

-2 500

-2500

-2 soo

-4 soo

o

-s ooo

o

17 000

18 000

o

o

Gestaltning Centrum

2 000

2 000

o

o

o

o

o

Gästhamnen

3 000

3 000

o

o

o

o

O

Lekplatser

1000

1000

o

1000

o

o

o

Resecentrum

Östra Torggatan - utökad torgnära parkering

1200

1200

o

o

o

o

Kungsgatan ny centrumnära parkering
Torget parkering -Norra torgg. Bred trottoar
Drottning./Skolgatan parkering
Kungsgatan gång, cykel, träd, sten

soo

500

o

o

o

o

o

2 000

o

o

o

o

300

o

o

o

o

2 000

o

o

o

Norra torgg. Kungsg. Trottoar

o

o

: ooo

o

o

Korsning Kyrkogatan - St Bergsgatan
Gång och cykelvägar

o

o

o

2 000

o

Bro över Göta kanal Bilaga, Bilaga 2.) Inv.kalkyl
Lina, flytt och upprustning, Bilaga 2.) Inv. kalkyl
Resecentrum nya cykelgarage mm
Resecentrum jvstn stenbelagd yta mm
Resecentrum jvstn ny kanalkaj
Kanalparken gata VA etapp 2
Björkäng ny parkering
Gästhamn grillplats

l

7
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l

h

1000

o

: ooo

o

o

o

ii ooo

s ooo

o

o

o

o

2 000

2 000

o

o

o

o

o

1000

o

o

o

o

2 000

o

o

o

o

2 soo

o

o

o

o

2 000

o

o

o

o

2 000

o

o

o

o

o

o

o

300

100
l

:)==.,.

Majoritetens förslag till investeringsbudget
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fö

Verksamhetsområde
l

Budget

Reviderin

Beredn

2018

2018

budget

Budget 2018

Budget

Budget

Budget

Budget

zoig

2020

2021

2022

o

o

2018

Gästhamn ny lekplats

1000

Gästhamn tennisbana

o

1200

o

o

o

Gästhamn ny parkering
Camping rondell Haddebodav.

o

o

:r ooo

o

o

o

o

s ooo

o

o

Töreshov infart parkering Halnv.
Töreshov nybyggnation Träffpunkten
Töreshov rivning ny kombihall
Bruksgatan ny sträckning Moelven
Bruksgatan ny VA-ledning

o

o

6 000

o

o

o

o

o

io ooo

o

o

o

o

o

20 000

o

o

o

4 000

o

o

o

o

4 000

o

o

50

so

50

50

1000

o

o

Bullerplank, Bilaga 3.) Inv.kalkyl

Digitala lås, Bilaga 4.) Inv. kalkyl
Resecentrum väntsal mm, Bilaga 5.) Inv. kalkyl
Campingplats lägenheter/servicehus, Bilaga 6.)
4
Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset
Inventarier kommunhuset

Kost, inventarier, utrustning

so

50

50

so

50

50

150

150

150

iso

150

150

1000

:r ooo

:i ooo

1000

1000

:i.oo

ioo

100

100

1000

, iooo

WiFi

40

IT allmänt:

Cental IT-miljö

1000

:r ooo

:r ooo

ioo

ioo

ioo

ioo

1000

1000

1000

1000

300

300

300

300

Kommuns relse:
l

Nätverksinvestering
Vård och omsor
Inventarier

o

1000

1000

o

o

o

o

o

o

l

>
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Inventarier gruppbostad LSS
Inventarier äldreomsorg

1200

@
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'x

Verksamhetsområde

Budget

Reviderin

2018

2018

Investeri

Budget 2018

ngs-

Budget
zoig

:i. ooo

Budget .

Budget

Budget

2020

zozi

2022

1000

1000

1000

g

o

o

berednin
Utbildnin och kultur:

Inventarier utbildning och kultur

1000

1000

Utemiljö förskolor och skolor
Teatern, golvrenovering
,Handikapphiss simhall

UV-skydd utemiljö

1000

1000

1000

1000

o

o

o

soo

500

500

o

o

o

52 300

39 940

60 sso

55 250

61 750

43 750

o
soo

ol

Inventarier Centralskolan

Inventarier nya skol- och förskolelokaler
Summa:

36 000

25 500

Bilaga 2-6 hänvisar till upprättade investeringskalkyler som redovisas i separata bilagor.
Majoritetens förslag 2017-05-04:
Gata generellt till asfalt och renovering/inventerii

1000

Centralskolan E-hus ventilation mm flyttas till 201

-2 000

Centralskolan E-hus inre renovering flyttas till 201

-4 000

Bibilotek fönster flyttas till 2019.
Tillgänglighet 2018 tillägg.
GC-vägar ta bort 1 mnkr 2018 (utvecklingsinveste
Tillägg 2018 för WiFi.
Bro över Göta kanla reduktion med 6 mnkr.

Grillplats sänks till 100 tkr år 2018.
Summa förändring 2018:
Summa ramförändring 2019:

-400
200
-1 000
40
-6 000
-200

-12 360

6 aoo
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Dnr KS 2017/0065

Gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar att 70 000 kronor tagits upp i förslaget till 2018
års budget och flerårsplan 2019-2020 till Fritidsgården Loftet, av
Välfärdspengarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 bland annat att bifalla
motionen om lokaler för Allaktivitetshus /Ungdomens hus, att godkänna förslaget om ökad användning av Fritidsgården Loftet och att kostnaderna från
och med år 2018 tas upp i 2018 års budget och flerårsplan 2019-2020.
Kommunstyrelsen beslutade tidigare under dagens sammanträde vid behandlingen av ärendet om Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 bland
annat att ta upp 70 000 kronor i 2018 års budget och flerårsplan 20i9-2020
till Fritidsgården Loftet av Välfärdspengarna.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 19 december 2016, § 143
Kommunstyrelsens protokoll den24 maj 2017, § 185

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

4'd

Jus'terare
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Dnr KS 2014/0211

Prioritering av projekten för nybyggnation av parkeringsplatser i
Töreboda centrum

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige prioriterar projekten för nybyggnation av parkeringsplatser i Töreboda centrum enligt förslaget i investeringsbudgeten.
2.

Kommunfullmäktige utökar anslaget till investeringsprojekt för centrumutveckling Töreboda i 2017 års investeringsbudget med 300 000 kronor.
Pengarna tas från 2018 års anslag. Ramförändring 2018 sker med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsutskottet beslutade den 21 januari 2015 att uppdra åt kommunledningskontorets utvecklingsavdelning att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram förslag till fler parkeringsplatser i centrala Töreboda
tätort som även innefattar parkeringssituationen på torget.
Trafikingenjör Eva Berdenius lämnade vid utvecklingsutskottets sammanträde den 1 juni 2016 en redogörelse i ärendet. Parkeringsplatserna på

Torget, Östra Torggatan, Norra Torggatan, Drottninggatan/Skolgatan och
Parkgatan kan utökas med sammanlagt cirka 100 nya platser.
Utvecklingsutskottet beslutade den 1 juni 2016 att uppdra åt kommunledningskontorets utvecklingsavdelning att tillsammans med tekniska förvaltningen fortsätta arbetet med uppdraget om fler parkeringsplatser i centrala
Töreboda tätort och lämna förslag till parkeringsplatser i området kring
Vårdcentralen, Bergmansgården och Björkängsskolan tillsammans med RKHF
(Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening), Vårdcentralen,
Bergmansgården och Björkängsskolan. Uppdraget skulle redovisas senast
den 28 september 2016.
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon lämnade en redogörelse i ärendet
vid utvecklingsutskottets sammanträde den 9 november 2016. Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016 att uppdra till tekniska
,;' .Justerare
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nämnden att innan den 1 februari 2017 kostnadsberäkna och lämna förslag

på tidplan för de planerade åtgärderna för fler parkeringsplatser i Töreboda
centrum.

Tekniska nämnden beslutade den 24 januari 2017 att överlämna Verksamhet
tekniks redovisning till utvecklingsutskottet för vidare hantering. Tekniska
nämnden önskar att kommunstyrelsen återkommer med en prioriteringsordning inför eventuell nybyggnation av parkeringsplatser i centrum.
Verksamhet teknik har gjort en första kostnadsbedömning av förslagen till
parkeringsplatser i Töreboda centrum. Dessa kostnader är ungefärliga då
mer exakta kostnader fås först efter projektering. Följande projekt har kostnadsbedömts samt lagts in i ett förslag till tidplan för genomförande.
Proiekt på kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
Norra delen av Östra Torggatan

- Bygger om genom att ta i anspråk delar av gångbanor till förmån för fler
parkeringsplatser. Alternativet bör utredas ur trafiksäkerhetssynpunkt.
- Kostnad: 1100 000 kronor

- Tidplan: tidigast hösten 2017

- Tillskapar cirka 10 platser (110 000 kronor/plats)
Drottninggatan/Skolgatan
- Rivning/ombyggnad/trafikmålning
- Kostnad: 300 000 kronor

- Tidplan: tidigast hösten 2017

- Cirka 10 nya parkeringsplatser (30 000 kronor/plats)
Torget - steg 1 (Exklusive VA-sanering)
- Stänger av genomfart, refuger rivs, ny topp + måining
- Kostnad: 5 000-800 000 kronor, beroende på omfattning
- Tidplan: Kan startas efter omarbetad projektering
- Cirka 10 nya parkeringsplatser (50 000-80 000 kronor/plats)
- Obs exklusive dagvattenfördröjning och VA-sanering.
Proiekt på icke kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
Björkäng 9:1, Kyrkans mark norr om Frögränd
- Asfalterad Parkering på 3 200 kvm (ej kommunal mark)
- Kostnad 1500 000-1 800 000 kronor exklusive marklösen

- Tidplan, bra som vinterarbete. Markåtkomst klar.
- Cirka 108 nya parkeringsplatser (14 000-16 500 kronor/plats)

terare
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Öster om Kungsgatan
- Ny parkering på Trafikverkets mark
- Kostnad: 550 000 kronor (asfalt) exkl. marklösen
- Tidplan: Beroende av markåtkomst
- Cirka 50-60 nya parkeringsplatser (9 000 kronor/plats)

Övriga projekt i området:
Södra delen av Östra Torggatan
- Projekterat och klart
- Tidplan. Före semestern 2017
- Kostnad 1 miljon kronor
Torget - steg 2
- Omgestaltning av ytan framför ICA
- Tidplan (efter Va-sanering)
Utvecklingsutskottet beslutade den 8 februari 2017 att överlämna redovisningen till ekonomiberedningen.

Plan- och exploateringschefen skriver att konsulter och entreprenörer har i
dagsläget många beställningar vilket innebär långa väntetider. För att göra
det möjligt att genomföra investeringsarbeten under 2018 behöver projektering och planering genomföras under hösten 2017.
Ekonomiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta följande;
Kommunfullmäktige prioriterar projekten för nybyggnation av parkeringsplatser i Töreboda centrum enligt förslaget i investeringsbudgeten.
Kommunfullmäktige utökar anslaget till investeringsprojekt för centrumutveckling Töreboda i 2017 års investeringsbudget med 300 000 kronor.
Pengarna tas från 2018 års anslag. Ramförändring 2018 sker med motsvarande belopp.
*

*

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 21 januari 2015, § 3
Karta, Töreboda centrum, preliminär handling den 27 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 113
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 201
Tekniska nämndens protokoll den 24 januari 2017, § 8
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 24
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 8 februari 2017, § 24
[å
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Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 april20l7
Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 24
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0151

Familjecentralens verksamhetsberättelse 2016
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Redovisning av Familjecentralens verksamhetsberättelse 2016, samt verksamhetens utvecklingsorriråden 2017.
Förskollärarna Marie-Therese Eriksson och Ylva Johansson lämnar en
redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Fami5ecentralens verksamhetsberättelse 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 maj 2017, § 68
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 8 maj 2017 följande;
Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen skickas till kommunstyrelsen som information.
@

*

Expedieras till;
Förskollärare M-T. Eriksson

Förskollärare Y. Johansson
Socialchefen

Barn- och utbildningschefen

,?" ..Justerare
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Dnr KS 2016/0233

Besvarande av medborgarförslag om utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Töreboda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om utbildning av massörer,
massageterapeuter för anställning i Töreboda kommun med hänvisning till
personalchefens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om utbildning av massörer, massageterapeuter, 2-3 heltidstjänster för anställning i Töreboda kommun. Det föreslås
att kommunen på detta sätt subventionerar kostnaden för massage till personal som behöver detta på grund av sitt arbete.
Personalchefen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget
om utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Töreboda
kommun.

Eftersom det finns ett antal företagare i kommunen som bedriver massageterapii Töreboda kan inte kommunen konkurrera ut dessa genom att anställa egna massageterapeuter. Kostnaden för att anställa 2-3 personer överstiger också kommunens budget för personalvårdsinsatser.

Är problemet arbetsrelaterat erbjuds den anställde undersökning och utredning genom företagshälsovården AVONOVA. I samråd med Verksamheterna
genomför AVONOVA även förebyggande åtgärder i syfte för att öka frisknär-

varon på respektive arbetsplats. Massage har inte ingått som en förebyggande åtgärd. Arbetsgivaren har även låtit redan anställda fungera som instruktörer i olika områden, till exempel yoga.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 90
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 217
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Personalchefens tjänsteskrivelse den 18 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 91
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0003

Ansökan om ekonomiskt bidrag 2017, Arabiska föreningen i
Töreboda

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen beviljar Arabiska föreningen Töreboda bidrag 2017
för integrationsverksamheti samverkan med andra föreningar med totalt
40 000 kronor.

2.

3.

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

4.

Innan utbetalning av bidrag ska föreningen tydligt redovisa hur information om lokalens öppethållande informeras till allmänheten. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen.

5.

Senast den 31 januari 2018 ska föreningen lämna rapport om hur bidraget har använts.

6.

Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd.

7.

För att kunna beviljas bidrag 2018 måste Arabiska föreningens styrelse
bestå av både män och kvinnor. Aktiviteter som föreningen anordnar ska
vara gemensamma för både kvinnor och män.

Sammanfattning av ärendet

Arabiska föreningen Töreboda ansöker om bidrag på 50 000 kronor till verksamheten i Törebodahuset (stationshuset). Arabiska föreningen ansöker även
om bidrag på 20 000 kronor som skall användas för de olika aktiviteter som
kommer planeras under året.

-/': Justerare

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-24

312

forts. Ks § 191

Ansökan har med underlag som visar att lokalen används och kommer att användas som en viktig deliintegrationsarbeteti Töreboda kommun. Ansökan

har också kompletterats med underlag som visar att integrationsverksamheten sker i samverkan med andra föreningar.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2013 om tillägg till delegationsordningen för beviljande av bidrag till föreningar med anknytning till vård och omsorg bland annat enligt fö5ande:

Kommunstyrelsen ändrar nuvarande riktlinjer (Ks § 40 /2001) enligt följande:

a) Stöd till verksamheter som kan anses knutna till någon verksamhet behandlas och beslutas i enlighet med delegationsordningen.
b) För att få verksamhetsbidrag ska föreningen ha personliga medlemmar bosatta i kommunen.

Bidrag kan inte gå till föreningars egen ordinarie verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 följande:
Kommunstyrelsen bevi5ar Arabiska föreningen Töreboda ett bidrag för
integrationsverksamhet i samverkan med andra föreningar. Bidraget är
totalt 60 000 kronor, varav 30 000 kronor är ett startbidrag (engångsbidrag).
Integrationsarbetet ska tilltala och vara öppet för både kvinnor, män och

*

barn.
*

Senast den 31 januari 2017 ska föreningen lämna rapport om hur bidraget har använts.

*

Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållstillstånd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 8 maj 2001, § 40
Kommunstyrelsens protokoll den 19 juni 2013, § 175
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 116
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 72
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 3 maj 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 92

<(,
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Utvecklingsutskottet beslutade den 10 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen
besluta följande;
@

Kommunstyrelsen beviljar Arabiska föreningen Töreboda bidrag 2017
för integrationsverksamhet i samverkan med andra föreningar med totalt
40 000 kronor.

*

Integrationsarbetet ska tilltala och vara öppet för både kvinnor, män och
barn.

*

Innan utbetalning av bidrag ska föreningen tydligt redovisa hur information om lokalens öppethållande informeras till allmänheten. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen.

*

Senast den 31 januari 2018 ska föreningen lämna rapport om hur bidraget har använts.

*

*

Finansiering sker ur kommunens schablonersättning från
Migrationsverket för nyanlända personer med uppehållsti}lstånd.
För att kunna bevi5as bidrag 2018 rnåste Arabiska föreningens styrelse
bestå av både män och kvinnor. Aktiviteter som föreningen anordnar ska
vara gemensamma för både kvinnor och män.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anne-Charlotte Karlsson (S) : Tillstyrker Utvecklingsutskotts förslag.
Bengt Sjöberg (M): Utbetalningen av bidraget delas upp i två etapper, halva
summan betalas ut i vår. Under hösten får föreningen redovisa hur rnan
uppnår kraven. Om kraven uppnås betalas andra halvan av bidraget ut.

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskotts förslag och Bengt
Sjöbergs (M) yrkande.
Jäv

På grund av jäv deltog inte Kenneth Carlsson (S) i handläggningen av detta
ärende.

Expedieras till;

Arabiska föreningen Töreboda
Ekonomikontoret
Kommunchefen
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Dnr KS 2017/0027

Risk/kontrollområde Granskningsplan 2017, uppföljning av försörjningsstöd
Kommunstyrelsens beslut

Komrnunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Antal hushåll och kostnader för försörjningsstöd när det gäller hushåll (exklusive flyktinghushåll) under perioden januari-mars 2017 är relativt oförändrat
jämfört med förra året. Från april 2016 har antalet ungdomshushåll minskat
drastiskt och denna trend har nu hållit i sig under ett år.
Vid budgetuppfö5ning framkom att intäkterna under kvartalet som gått var
mindre än beräknat. Intäkterna handlar nästan uteslutande om retroaktiva

ersättningar från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. För att
dessa skall utbetalas krävs att en skriftlig begäran från socialnämnden (framställan om utgivet försörjningsstöd) skickas till berörda myndigheter.
I augusti 2015 skedde nästan en fördubbling av antalet flyktinghushåll som
var i behov av ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll har därefter legat konstant. Det som utmärker flyktinghushållen, är att fler klienter får helt avslag
på sina ansökningar om försörjningsstöd ijämförelse rned de andra hushållen.

Hela kostnaden för försörjningsstöd i mars uppgick till 960 972 kronor, vilket
motsvarade en normal månadskostnad under 2016.

Beslutsunderlag

Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 27 april 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 maj 2017, § 65

-ia. a ,.Justerare
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 8 maj 2017 följande;
Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.
*

0

Expedieras till;
Enhetschef J. Jonasson
Socialchefen
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Dnr KS 2017/00185

Skolmatsenkät 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna och konstaterar att
en positiv utveckling påbörjats.
Sammanfattning av ärendet

Kostchef Kerstin Askenberg-Johnsson, kock/kostutvecklare Mattias
Mathiesen och tf. rektor Leif Karlsson informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 11 maj 2017 om uppfö5ningen av skolmatsenkäten i Töreboda 2016. Generellt sett finns det stora skillnader mellan
årskurserna och mellan de olika kommunerna. Det är 68 % av eleverna i års-

kurs 3 som tycker att skolmaten ofta var bra. Med ofta åsyftas 3-5 gånger i
veckan. I årskurs 6 tyckte 47 % och i årskurs 9 tyckte 33 % att maten ofta
smakade bra. Det var signifikant fler elever i årskurs 6 och 9 som tyckte att
skolmaten ofta var bra i jämförelse med undersökningstillfället 2013.
* Eleverna i årskurs 3 var bäst på att ofta äta av salladsbuffen.
Drygt hälften av eleverna tyckte att mi5ön var bra.
En majoritet var nöjda med måltidspersonalens bemötande.
*
*

*

På allt fler skolor finns det matråd där eleverna får vara med och framföra
sina åsikter.

*

Överlag minskade elevernas goda matvanor med ökad ålder. Andelen elever som åt frukost och frukt varje dag minskade och elevernas dåliga matvanor ökade med åldern. Eleverna drack läsk och åt godis oftare.

Kock/kostutvecklare Mattias Mathiesen presenterade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 11 maj 2017 ett antal åtgärder som förväntas ge positiv effekt vilka ska diskuteras med elevrådet.
Tf. rektor Leif Karlsson och kock/kostutvecklare Mattias Mathiesen lämnar
en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 maj 2017, § 38

,.:- ? , Justerare
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Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 11 maj 2017 följande;
Utskottet har mottagit informationen och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Tf. rektor L. Karlsson

Kock/kostutvecklare M. Mathiesen
Kostchefen

'7'
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Dnr KS 2017/0075

Information om Lex Sarah-anmälan från LSS, personlig assistans
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

En person som har bistånd i form av personlig assistans, har fått en vårdskada orsakad vid vistelse hos sin far tillika gode man.
Beslutsunderlag

Enhetschef Anna-Karin Holgerssons tjänsteskrivelse den 21 februari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 maj 2017, § 66
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 8 maj 2017 fö5ande;
Informationen noteras och läggs till handlingarna.
Informationen skickas till kommunstyrelsen som information.
*

*

Expedieras till;
Socialchefen
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Dnr KS 2013/00045

Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2016 att anta upprättat förslag till läs- och skrivplan för förskoleklass upp till årskurs 9.
Barn- och utbildningschef Marita Friborg presenterade läs- och skrivplanen
vid Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 11 maj 2017. Med
planen vill man öka måluppfyllelsen och utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Planen ska vara ett stöd för att styra processen. Det är viktigt att planen hålls levande och diskuteras på arbetsmöten samt att den utvärderas efter varje läsår. Barn- och utbildningschefen lämnade också en redogörelse för
projektet Bästa skolan som handlar om språkutveckling, analys och pedagogiskt ledarskap.
Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 382
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 maj 2017, § 36
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 11 maj 2017 följande;
Utskottet har mottagit informationen och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
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Ks § 196

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i20 minuter (klockan 14.50-15.00).
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Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2 0 0 9 :4 0 0).

Ks § 197

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

Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 maj 2017, § 102

Expedieras till;

/-'
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Dnr KS 2017/0168

Ansökan om bidrag från BRIS region Väst för år 2018
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar BRIS region Väst bidrag med 19 610 kronor för år
2018. Pengarna tas från Individ- och familjeomsorgens budget.
Sammanfattning av ärendet

BRIS (Barnens rätt i samhället) ansöker om bidrag för år 2018 med 10 kronor
per barn, totalt 19 610 kronor för Töreboda kommuns 1961 barn. Bidraget
till BRIS ingår i individ- och familjeomsorgens budget.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2015, § 250 följande;
Bidragsbeloppet 17 600 kronor tas upp vid revideringen av 2016 års
budget.
Bidragsbeloppet behandlas i budgetprocessen för 2017 års budget.
*

*

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 2 september 2015, § 250
Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 26 april 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 maj 2017, § 69

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 8 maj 2017 följande;
* BRIS beviljas bidrag med 19 610 kronor för år 2018.
* Beslutet skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
BRIS region Väst
Socialchefen
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0077

Klagomål från personal på Krabbängsgården avseende timvikarier
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

En skrivelse inkom från Krabbängsgårdens personal via två arbetsplatsombud. I skrivelsen framkom att personalen är missnöjd, med hur handläggning
av vikarieinsättning fungerar på Krabbängsgården. I klagomålet framgick
även att det finns vikarier som känner sig dåligt bemötta.
Ingwor Engelbrektsson som är enhetschef för Krabbängsgården, har i en skrivelse gjort en sammanställning av de arbetsturer, som inte har kunnat lösas
av Bemanningsenheten under januari och februari månad 2017.
Ann-Christine Hermansson som är enhetschef för Bemanningsenheten, har i
en skrivelse besvarat klagomålen.
Beslutsunderlag

Klagomål från Krabbängsgårdens personal genom arbetsplatsombud
Enhetschef Ingwor Engelbrektssons tjänsteskrivelse den 27 mars 2017

Enhetschef Ann-Christine Hermanssons tjänsteskrivelse den 19 april 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 maj 2017, § 71
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 8 maj 2017 följande;
*

*

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

Expedieras till;
Arbetsplatsombuden på Krabbängsgården
Enhetschef I. Engelbrektsson
Enhetschef A-C. Hermansson
Kommunchefen

Äldreomsorgschefen
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Dnr KS 2017/0177

Kvalitet i särskilt boende - rekomm ; ii :I ?tion för arbete med ökad
kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

För att stärka kvaliteten för omsorgen nattetid på särskilda boenden för
äldre, har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i dialog med kommuner,
Föreningen Sveriges socialchefer, Riksorganisationen för idföuren vård och
social omsorg (FAMNA) och Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation.
SKL:s rekommendation till kommunerna i syfte att stärka och utveckla kvaliten omfattar följande punkter:
1. Koll på läget.
2. Planera utifrån individens behov.

3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter.
4. Ledarskap.

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna, var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg, samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulie finnas
personal dygnet runt, som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.

Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen, där det framgår att den enskildes behov ska vara
styrande, och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende för äldre, har SKL tagit fram en rekommendation, där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.
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Ledningen för äldreomsorgen i Töreboda kommun har under ett par års tid
arbetat med, att ta fram rutiner för arbetssätt och bemanning nattetid i särskilda boende för äldre. Brukarens individuella behov av vård- och omsorg
utifrån genomförandeplan ska tillgodoses. Beviljade insatser och delegerade
hälso- och sjukvårdsuppgifter är grunden i de arbetsuppgifter, som ska utföras dygnet runt. Arbetet som sker nattetid i Töreboda kommun har som
grund att brukarna ska känna sig trygga, och ha möjlighet att få en god nattsömn. En utökning i budget har succesivt gjorts under de senaste åren, för att
nå SKL:s rekommendationer om "Koll på läget" (punkt 1).
Vidare behöver verksamheten fortsätta med att förbättra rutiner och arbets-

sätt, vad gäller kvalitet nattetid i särskilda boenden utifrån SKL:s rekommendationer.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds tjänsteskrivelse den 19 april 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 maj 2017, § 72
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 8 maj 2017 fö5ande;
@ Verksamheten inom särskilt boende för äldre får i uppdrag att fortsätta utveckla kvaliten, enligt de fyra punkterna i Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) rekommendation.
Informationen skickas till kommunstyrelsen som information.
*

Expedieras till;

Äldreomsorgschefen
Biträdande äldreomsorgschefen
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Dnr KS 2017/0183

Samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) - försörjning
av personliga hjälpmedel
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar förslaget till ett treårigt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel med start den 1 oktober 2017.
2.

Kommunstyrelsen tecknar avtal med VGR (Västra Götalandsregionen),
enligt rekommendationen från styrelsen för Skaraborgs
kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2015 har kommunerna och VGR gemensamt arbetat med hjälpmedelsförsörjningen i länet utifrån ett samarbetsavtal.
Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och

sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdsiagen. I VGR styrs ansvars-förhållandena av Hälso- och sjukvårdsavtaleti Västra Götaland och Handbok för
förskrivning av personliga hjälpmedel. En gemensam hjälpmedelsförsörjning
är en förutsättning för att hälso- och sjukvårdsansvaret enligt avtalet ska
kunna fö5as inom hjälpmedelsområdet.
Nuvarande samarbetsavtal gäller för perioden 2015-10-Ol- 2017-09-30 och
är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Utförare är Regionservice genom Hjälpmedelscentralen inom Västra
Götalandsregionen. Under hösten 2016 har en utvärdering av gällande samarbetsavtal för hjälpmedelsförsörjningen genomförts. Ledningsrådet för
hjälpmedel har på uppdrag av den politiska beredningsgruppen i Västra
Götaland och Serviceföretagens riksorganisation (SRO) tagit fram ett förslag
till nytt samarbetsavtal.
Ledningsrådets rekommendation är att parterna tecknar ett avtal på tre år
med start 1 oktober 2017. Om inte avtalet sägs upp 12 månader' före avtalets
utgång, förlängs avtalet med tre år i taget.

/i
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forts. Ks § 201
Beslutsunderlag

Skaraborgs Kommunalförbunds styrelseprotokoll den 31 mars 2017, § 24

Äldreomsorgscheferna Ann-Sofie Eklund Karlsson och Ulrika Berglunds tjänsteskrivelse den 2 maj 2017

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 8 maj 2017, § 74
Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i Skaraborg att
anta förslaget till ett treårigt Samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel med start 2017-10-Ol och att teckna avtalet med VGR.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 8 maj 2017 fö5ande;
* Förslaget till ett treårigt samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel med start 2017-10-Ol antas.

* Avtal med VGR tecknas, enligt rekommendation från styrelsen för
Skaraborgs kommunalförbund.

Expedieras till;
VGR

Äldreomsorgschefen
Biträdande äldreomsorgschefen
Administrativ assistent K. Roslund Berg
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Dnr KS 2016/00174

Elevers frånvaro från grundskolan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enligt skollagen 7 kap 17 § ska en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den
avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Alla elever i grundskolan ska ha godkända betyg för gymnasiebehörighet.
Varje elev ska nå en ökad måluppfyllelse i en trygg miljö. Det är av stor vikt
för måluppfyllelsen att eleven deltar i undervisningen. Skolan ska i annat fall
utreda bakomliggande orsaker och vidta åtgärder. Orsakerna kan oftast delas
in i två perspektiv, individknutna eller strukturella, där brister i skolans organisation eller mi5ö kan vara orsak. All frånvaro som överstiger 20 % rapporteras varje månad till rektor och en gång per år till Utbildnings- och kulturutskottet.

Beroende på orsaker beslutas om åtgärder. All närvarorapportering rapporteras i Schoolsoft från både föräldrar och lärare. Frånvaro mer än 20 % tas

upp på elevvårdsteam, där diskuteras vilka insatser som kan genomföras. Insatserna varierar, det kan vara vidare utredning via läkare, samrådsmöte,
kontakt med elevstödjare, kurator, anpassad studiegång, placering iliten
undervisningsgrupp, stöd i Resurs Centrum. Hög frånvaro kan leda till orosanmälan till socialtjänsten.
201 7

Under veckorna 34 till och med vecka 17 har tolv elever i årskurs 1-6, sju elever i förskolan (ej obligatorisk närvaro) och 24 elever i årskurs 7-9 haft mer
än 20 % frånvaro.
2016

Under veckorna 34 till och med vecka 18 har elva elever i årskurs 1-6, sex

elever i förskolan (ej obligatorisk närvaro) och 38 elever i årskurs 7-9 haft
rner än 20 % frånvaro.
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forts. Ks § 202
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 maj 2017, § 32
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 11 maj 2017 följande;
Utskottet har mottagit informationen och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
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Dnr KS 2017/00152

Kultur- och fritidsstipendiater 2017
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen utser 2017 års stipendiater enligt följande;

Elias Sandholm

l

Kulturstipendium:
Stipendium för verksamhet på

Fredsbergs Hembygdsförening

1

lika villkor:

Konståkningsföreningen

Hanna Mårtensson

l

l

Fritidsstipendium:

l

l

i

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att skriva ned kornmunstyrelsens motiveringar till valet av stipendiater.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att informera stipendiaterna
om kommunstyrelsens beslut.
Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun delar årligen ut ett kulturstipendium och ett fritidsstipendium på vardera 5 000 kronor. Stipendierna delas ut till personer eller föreningar som gjort betydande insatser inom kulturområdet respektive idrottsoch fritidsområdet. Kommun delar årligen också ut ett "Stipendium till en förening för verksamhet på lika villkor" på 5 000 kronor till en förening som arbetat särskilt med verksamhet på lika villkor. Kommunstyrelsen utser stipendiaterna. Stipendierna delas ut vid firandet av nationaldagen den 6 juni.

Ärendets beredning
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 maj 2017, § 33
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 11 maj 2017 följande;
Ordförande Marianne Asp Henrysson redogör muntligt till kommunstyrelsen
om förslag till stipendiemottagare.
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forts. Ks § 203

Utbildnings- och kulturutskottets ordförande Marianne Asp-Henrysson (C)
lämnar en redogörelse i ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet

Marianne Asp-Henrysson (C): Kommunstyrelsen utser fö5ande stipendiater
2017;

Fritidsstipendium, Hanna Mårtensson och Elias Sandholm
Kulturstipendium, Fredsbergs Hembygdsförening
Stipendium för verksamhet på lika villkor, Konståkningsföreningen

Lars-Åke Bergman (S), Kenneth Carlsson (S) och Anne-Charlotte Karlsson (S):
Tillstyrker Marianne Asp-Henryssons (C) förslag.

Expedieras till;
Stipendiaterna
Information- och turistchefen
Ekonomikontoret
Ordföranden
Kommunchefen
Kf:s ordförande
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Dnr KS 2016/00234

Aktuell skolstatistik

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg redovisade aktuella siffror från förskoleavdelningarna och från fritidsavdelningarna samt anmält platsbehov till
barnomsorgen för månaderna mars och april vid Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 11 maj 2017. Antalet inskrivna barn i förskolan
och på fritidshemmen har ökat och det kommer att finnas behov av utökning
av platser.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 11 maj 2017, § 35
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 11 maj 2017 fö5ande;
Utskottet har mottagit informationen och översänder den till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen

-ff'.C
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Ks § 205

Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skaraborg
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens andre vice ordförande informerar från
Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde den 12 maj 2017.
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Dnr KS 2015/0010

Information från MTG Skarabor7s styrgrupp
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den
22 maj 2017.
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Dnr KS 2015/0057

Information från Folkhälsorådet
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar från Folkhälsorådets sammanträde den 10 maj 2017.
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Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

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

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 8 maj 2017 inklusive individärenden samma dag,
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 11 maj 2017 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 10 maj 2017

4

delegationslista nummer

individ- och fami5eomsorgen
äldreomsorgen

4/17
4/17
3/17

LSS

delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande
vård- och omsorgsutskottets ordförande
barn-och utbildningschef Marita Friborg
socialchef Sandra Sä5ö
ekonomichef Anders Bernhall
enhetschef IFO Ananthi Flodin

plan- och exploateringschef Dan Harryzon

17/17
10-24/17
29-52/17
6-7/17
1-2/17
2-7/17
3-4/17

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut
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Ks § 209
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2016/0301
Tekniska nämndens protokoll den 11 april 2017, § 74, om uppföljning av
driftbudget 2017 i samband med prognos 1, Töreboda kommun,
Dnr KS 2014/0199
Djurskyddet Skaraborg den 15 maj 2017, Tack för 2016 års bidrag.
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