TÖREBODA KOMMUN

KUNGÖRELSE
2017-05-30

Sida 1

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i
Kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 19 juni 2017
kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.
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Upprop

2.

Val av protokollsjusterare, Anne-Charlotte Karlsson och Linn Brandström
Dnr 3068

3.

Skattesats 2018, Ks § 173
Dnr 5210

4.

Gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar, Ks § 187
Dnr 2017-00065

5.

Utredning om gratis Wi-Fi på offentlig plats, Ks § 174
Dnr 2015-00171

6.

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020, Ks § 185, Anders Bernhall
Dnr 2016-00301

7.

Investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2022, Ks § 186, se ärende 6, Anders
Bernhall
Dnr 5211

8.

Prioritering av projekten för nybyggnation av parkeringsplatser i Töreboda centrum,
Ks § 188
Dnr 2014-00211 514

9.

Informationssäkerhetspolicy, Ks § 181, Per Ahlström
Dnr 2017-00123

10.

Redovisning av Framtidsberedningens uppdrag om värdegrundens begrepp
Tillsammans
Dnr 2016-00175

11.

Töreboda kommuns målpaket 2018, Ks § 172
Dnr 2017-00045

12.

Politisk organisation mandatperioden 2019-2022, Ks § 182
Dnr 2016-00195

Postadress
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon
0506-180 00 Växel

Fax
0506-180 21

E-post
kommunen@toreboda.se

Postgiro
12 09 00 – 6

13.

Besvarande av medborgarförslag om utbildning av massörer, massageterapeuter för
anställning i Töreboda kommun, Ks § 190
Dnr 2016-00233

14.

Köp av fastigheten Töreboda Gjutaren 4, Ks 170614
Dnr 2017-00216

15.

Försäljning av del av fastigheten Töreboda Gnet 1:7, Ks 170614
Dnr 2017-00217

16.

Eventuella motioner
Dnr 3533

17.

Eventuella medborgarförslag
Dnr 3070

18.

Eventuella interpellationer
Dnr 3532

19.

Eventuella frågor
Dnr 3075

20.

Meddelanden
Dnr 3534

21.

Eventuella valärenden
Dnr 2014-00154 113

Göran Johansson
ordförande

Mariana Frankén
kommunsekreterare

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506180 12 eller 0506-180 20, e-post kommunen@toreboda.se
Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och
kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs också ut
på kommunens hemsida www.toreboda.se.

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 187

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-24

303

Dnr KS 2017/0065

Gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar
Korrimunstyrelsens 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 rned år 2018 tas upp i 2018 års budget och flerårsplan 2019-2020.
Kommunstyrelsen beslutade tidigare under dagens sammanträde vid be-

handlingen av ärendet om Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020 bland
annat att ta upp 70 000 kronor i 2018 års budget och flerårsplan 2019-2020
till Fritidsgården Loftet av Välfärdspengarna.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 19 december 2016, § 143
Kommunstyrelsens protokoll den24 rnaj 2017, § 185
Expedieras till;
Kommunfullmäktige

71"

terare

fTJtdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/00175

Besvarande av återre i ilt«i rl motion om lokaler förAllaktivitets-

hus/Ungdomens hus
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen om lokaler för Allaktivitetshus /Ungdomens hus och godkänner förslaget om ökad användning av
Fritidsgården Loftet.
2. Kostnadernaföråren20l6och20l7,lOOOOkronorrespektive70000
kronor, finansieras genom omfördelning från statligt tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen.

3. Kostnaderna från och med år 2018 tas upp i 2018 års budget och flerårsplan 2019-2020.
Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens hus, bilaga. I motionen föreslås att man skyndsamt utreder en lämplig lokal för ett Allaktivitetshus /Ungdomens hus och att kostnaden för lokal och personal tas fram och inarbetas i budgeten.
Motionen belyser att det finns ett stort behov av fritidssysselsättning för att
motverka att ungdomar kommer på glid. I ett Allaktivitetshus/Ungdomens
hus ska lite äldre ungdomar/vuxna kunna träffas under drogfria förhållanden
för att till exempel öva med sina musikband, ha kurser eller bara träffas. Personal som har ansvar behöver finnas på plats. Kostnaden för lokal är osäkert
då det är svårt att hitta ledig och lämplig lokal centralt. Kostnad för personal,
75 %, är cirka 300 000 kronor/år, vilket det inte finns utrymme föri nuvarande budget utan behöver skjutas till i kommande budget. Den senaste tiden
har kommunen ställts inför nya utmaningar när det gäller att ta hand om den
ökade flyktingströmmen. Behovet att ha en samlingsplats finns även hos
dessa grupper.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för utredning om kommunen redan i år kan tillskjuta
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forts. Kf § 143

medel till verksamhet och lokalhyra för ett Allaktivitetshus/Ungdomens hus.
Pengarna tas ur de extra statsbidrag som kommunen erhållit för 2016.
Förslag till nya aktiviteter på fritidsgården Loftet
För att ge unga och unga vuxna möjligheter till fler fritidsaktiviteter under
drogfria förhållanden föreslås att verksamheten på fritidsgården Loftet på
försök succesivt utökas från november 2016 och under 2017.

Lokalkostnaden beräknas inte bli högre 2016 eller 2017, Kostnaden för personal och övrigt beräknas öka med 10 000 kronor år 2016 och med 70 000
kronor år 2017. I budgetprocessen för 2018 års budget och plan 2019 - 2020
ska omfattningen av utökad användning av Fritidsgården ingå. Finansiering i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-04-24, § 40.
Fritidsgårdens personal har under hösten 2016 föreslagit att nya aktiviteter
provas för att utveckla och utvidga verksamheten. Fler unga kan erbjudas
sysselsättning och aktiviteter någon dag i veckan, vilket särskilt bör riktas till
dem som inte är aktiva iidrottsföreningar. Det är också ett försök att få fler
flickor intresserade av fritidsgårdens verksamhet. Idag är det övervägande
pojkar som besöker fritidsgården.
Möjligheter finns också att under dagtid ordna aktiviteter och kurser för
andra målgrupper i fritidsgårdens lokaler. Då utnyttjas befintliga lokaler och
kostnaderna blir främst för personali de fall det krävs någon form av tillsyn
eller värd för verksamheten.

Fritidsgårdens nuvarande öppettider är:
Onsdag och fredag klockan 17.00-21.00,
Lördagar klockan 17.00-22.00.

Öppettiderna är åldersindelade. Klockan 17.00-19.00 (ålder 10 till 19 år) och
från klockan 19.00 till stängning (ålder 12 till 19 år).
Förslag november - december 201 6:
*

*

Prova två fredagar att ha öppet längre tid för de lite äldre, upp till 25 år,
och då utöka tiden till klockan 23.00. En extra personal klockan 17 - 23.
Två "tjejkvällar" för alla men i syfte att särskilt få våra nyanlända tjejer
att komma till Loftet. Två personal f5rra timmar per kväll.

Befintlig personal kan utöka sin arbetstid och arbeta på dessa utökade öppettider men vid något tillfälle kan det behövas tas in extra resurser. Kostnaden
vecka 46-50 för personal och övrigt beräknas öka med 10 000 kronor.
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Förslag 201 7:
*

En fredag i månaden ha öppet längre tid för de lite äldre, upp till 25 år
och då utöka tiden till klockan 23.00.

*

En "tjejkväll" i månaden för alla men i syfte att få särskilt våra nyanlända
tjejer att komma till Loftet.

*

Loftet öppet en dag i veckan från klockan 15.00-17.00 för någon valfri
aktivitet. En personal arbetar.

Kostnaden år 2017 för personal och övrigt beräknas öka med 70 000 kronor.

Övriga aktiviteter under dagtid skulle kunna anordnas av olika föreningar
och då står de som ansvariga Br den verksamheten. Ingen kostnad beräknad.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 24 november 2014, § 135
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 december 2014, § 136
Barn- och utbildningschefens och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse den
15 oktober 2015

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 9 mars 2016, § 34
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 91
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2016, § 40
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2016, § 168
Kommunchefens och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse den 8 november
2016

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 10 november 2016, § 118
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2016, § 383
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen om lokaler för Allaktivitetshus/Ungdomens hus och godkänner förslaget om ökad användning av
Frttidsgården Loftet.
Kostnaderna för åren 2016 och 2017, 10 000 kronor respektive 70 000
kronor, finansieras genom omfördelning från statligt tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen.
Kostnaderna från och med år 2018 tas upp i 2018 års budget och flerårsplan 2019-2020.
Bilaga Kf§ 143/16
*

*

*

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Kommunchefen
Ekonomichefen

Ekonomiberedningen
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Från:
Skickat:

Anne-Charlotte Karisson <lotta bun@hotmail.com>
den 11 november20l421:40

Till:

Mariana Frankån

Ämne:

Motion för att ta fram lokaler för Allaktivitets h

Motion för att ta fram lokaler för A!taktivitets hus / Ungdomens hus
För några år sedan avsattes pengar i budget för att kunna förverkliga ett ungdomens hus. En plan hade tagits fram
av Monica Hävner och delar av Vilja Crew, samt flera intressenter.

Med den tråkiga utveckling med många ungdomar på glid så är detta behov än större idag. Här ska fite äldre
ungdomar / unga vuxna kunna träffas under drogfria förhållande.

Lokal som då var tänkt var en del av Vårdcentralens källare ( gamla hjälpmedei centralens lokal ) (4ärskulle man
kunna repa med sina musikband, ha kurser eller bara träffas. En persona) som har ansvar behöver finnas på plats.
Därför föreslår jag.

< Att man utreder skyndsamt en )ämplig lokal för detta Att kostnaden för lokal och personal tas fram At( detta
inarbetas i budgeten

Anne-Charlotte Karlsson , Socialdemokraterna
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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,

Servicehuseti Älgarås och Krabbängsgården i Moholm samt 40 000 kronor i
investeringsbudget 2018 till installation av accesspunkter.
Sammanfattning av ärendet

Kornmunstyrelsen 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 skulle 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.
Komrnunstyrelsen 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.

?

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

Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 346
Kommunfullmäktiges 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, Servicehuseti Älgarås och Krabbängsgården i Moholm
samt 40 000 kronor i investeringsbudget 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 samt iinvesteringsbudget 2018 till installation av accesspunkter.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Expediering:
IT-chefen

Ekonomikontoret
Sekreteraren

Kf§l56

Dnr KS 2014/0037

Besvarande av motion om gratis bredband i Töreboda kommun
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad med följande uppdrag till kommunstyrelsen.

2.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tekniska lösningar och kostnader det skulle innebära för Töreboda kommuns del att erbjuda gratis Wi-Fi på offentlig plats.

Ärendet

Kenneth Carlsson (S) och Lars-Åke Bergman (S) har lämnat in en motion om
gratis bredband i Töreboda kommun, bilaga. I motionen föreslås att en kostnadsberäkning görs för att utreda vad kostnaden blir för Töreboda kommun
med gratis uppkoppling till alla inom kommunen och att kostnaden läggs in i
framtida budgetar i den verksamhet den tillhör.

Bredbandssamordnare Anders Johansson anger i tjänsteskrivelse den 30
april 2014 bland annat att det krävs en mycket avancerad utredning för att
beräkna kostnaderna för att tillgodose alla invånare i kommunen med gratis
tillgång till Internet. Utredningsuppdraget är så omfattande att särskilda
konsulter bör upphandlas för detta. Utbyggnad av ett komplett fibernät inom
kommunen torde vara ett projekt på över 100 miljoner kronor. Detta med
tanke på att nuvarande byggnation för anslutning av fiberföreningar ligger på
cirka 10 miljoner kronor.
Om en normalanslutning till ett fibernät mycket grovt idag beräknas till cirka
25 000 kronor/fastighet, inbegripet det statliga stödet, bör man utan stöd (en

kornmunal satsning kommer troligen att innebära att allt statligt stöd dras
tillbaka) översiktligt kunna beräkna kostnaden till cirka 35 000-40 000 kronor/fastighet. Töreboda kommun har nästan 9 100 invånare. Om dessa antas
bo i cirka 4 000 fastigheter/lägenheter blir en synnerligen grov uppskattning
att det skulle kosta kommunen cirka 140-160 miljoner kronor att tillgodose
alla invånare i kommunen med gratis tillgång till Internet.

'?Justerare
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Ett mer begränsat alternativ kan vara att successivt komplettera det stomnät
som nu byggs ut i kommunen och mot vilket olika föreningar, företag och enskilda kan koppla upp sig. Ett sådant agerande, med kompletteringar även i
tätorter, gentemot olika typer av föreningar, är rimligen en mindre kostnadskrävande lösning, men även en sådan kräver noggrannare beräkningar av
kostnaderna.

Ärendets beredning

Kommunfullmäktiges protokoll den 31 mars 2014, § 35
Utvecklingsutskottets protokoll den 23 april 2014, § 72

Bredbandssamordnare Anders Johanssons tjänsteskrivelse den 30 april 2014
Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2014, § 96
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2014
Utvecklingsutskottets protokoll den 5 november 2014, § 152
Kommunstyrelsens protokoll den 26 november 2014, § 346
Kommunsl:yrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med följande uppdrag till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att utreda vilka tekniska lösningar och kostnader det
skulle innebära för Töreboda kommuns del att erbjuda gratis Wi-Fi på
offentlig plats.
Yrkanden

Kenneth Carlsson (S), Lars-Åke Bergman (S) och Mattias Faleke (V): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Bilaga Kf§ 156/14

Justerare
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Utredning om gratis wifi på offentlig
plats
Bakgrund
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag åt kommunstyrelsen att utreda vilka
tekniska lösningar och kostnader det skulle 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 konkretiserade 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.

Nuläge och målsättning
Nulägesbeskrivning

Töreboda kommun tillhandahåller möjlighet till gratis wifi via gästnät i anslutning
till lokaler för kommunens verksamheter, t ex bibliotek, skolor och kommunhus.
Dessa hanteras via en tilldelning av inloggningsuppgifter från verksamheten. Det
är samma lösning för alla tre MTG-kommunerna och levereras som en del av ITmiljön.
I dagsläget tillhandahåller inte Töreboda kommun någon gratis wifi på offentlig
plats utanför kommunens lokaler.
Målsättning

Målsättningen för Töreboda kommun är att kunna tillhandahålla gratis wifi till
allmänheten på ett antal utvalda platser inom kommunen.

Sida: 2 (7)

Omvärldsbevakning
Svenska Kommuner och Landsting (SKL)

SKL har tagit fram publikationen ”Att erbjuda trådlöst internet gratis” (senast
publicerad/uppdaterad 2016-07-11). I denna belyser SKL vilka frågor kommunen
behöver ta ställning till för att tillhandahålla trådlöst internet gratis.
SKL skriver att tillhandahålla gratis trådlös internetanslutning i kommunens
fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven verksamhet får anses ingå i
den kommunala kompetensen. Även vid tidsbegränsade kommunala evenemang, t
ex sportarrangemang, kulturevenemang eller ungdomsaktiviteter, bör gratis
nätverk kunna tillhandahållas inom ramen för den kommunala kompetensen.
SKL anger däremot vidare att tillhandahålla gratis trådlöst internet till allmänhet
som uppehåller sig i parker, på stränder, torg eller liknande platser, framstår
däremot som mer tveksamt. Internetanslutningen kan då i regel inte kopplas till
någon kommunal verksamhet som bedrivs på platsen. I avsaknad av praxis är det
oklart om detta tillhandahållande är av sådant allmänt intresse att det faller inom
kommunens allmänna befogenheter enligt 2 kap. 1§ kommunallagen (KL). Om
kommunen tillhandahåller en gratis tjänst inom ett område där det finns en
fungerande marknad kan det dessutom beroende på under vilka förutsättningar
som tjänsten tillhandahålls uppkomma konkurrensrättsliga frågeställningar.
Slutligen pekar SKL även på att leverantörer som mot ersättning tillhandahåller
internet som ett allmänt tillgänglig kommersiellt nät, omfattas av anmälningsplikt
enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK. Dessa operatörer
måste dessutom lagra trafikdata under sex månader. Kommunalägda
Stadsnätsbolag kan vara sådana bolag som omfattas av LEK och reglerna om
lagring av trafikdata. En kommun och dess kommunala förvaltningar som
tillhandahåller gratis internetanslutning i kommunens lokaler omfattas inte av
LEK och trafikdata behöver då inte lagras på det sätt som föreskrivs där. Inte
heller annat kommunalt tillhandahållande av gratis internetanslutning torde
normalt omfattas av LEK.

Andra kommuner i Sverige

Ett stort antal kommuner har under de senaste åren infört gratis wifi på allmänna
platser. Någon tillförlitlig statistik saknas i dagsläget men en enkel sökning visar
att frågan har varit aktuell i de flesta kommuner. I avsaknad av praxis har man i de
kommuner som redovisat ställningstagandet generellt tolkat det som att
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kommunen får tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt
medlemmarna i kommunen som drivs utan vinstsyfte.
Tillvägagångssättet hur man funktionsmässigt har löst det varierar från den
vanligaste lösningen med allt helt i egen regi via den interna IT-avdelningen, till att
man helt lagt ut det på en extern leverantör.
Det finns även exempel på kommuner som beslutat att inte införa gratis wifi med
motiveringen att det inte ingår i den kommunala kompetensen eller strider mot
konkurrensrättsliga regler, t ex Västerås kommun (år 2014).

Konkurrensverket

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i 3 kap. 27§
konkurrenslagen och innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och
landsting att sälja varor och tjänster som på ett sätt begränsar konkurrensen.
Inriktningen är att offentliga aktörer och privata företag ska ha likartade villkor
om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad.
Konkurrensverket inledde i oktober 2014 på eget initiativ en utredning avseende
Helsingborgs stads tillhandahållande av trådlös internetanslutning (wifi) på allmän
plats. Konkurrensverket har ålagt Helsingborgs stad att lämna information om sin
wifi-tjänst och syn på konkurrenssituationen. I utredningen ålades även fyra
mobiloperatörer att svara på frågor om sin tjänst och marknaden för trådlös
anslutning till internet samt hur de påverkas av kommunens tillhandahållande av
trådlös internetanslutning.
Utredningen avslutades i december 2015 och Konkurrensverkets beslut är att man
inte kommer utreda saken ytterligare. Slutsatsen i beslutet är att Konkurrensverket
inte anser att den aktuella verksamheten eller något tillämpat förfarande däri i
nuläget ger upphov till tillräckliga negativa effekter på konkurrensen för att driva
ärendet vidare.
I en debattartikel från december 2015 utvecklar Konkurrensverket beslutet
ytterligare och skriver att man har uppfattningen att Helsingborgs stads agerande
till stor del saknar stöd i kommunallagen men att agerandet inte har en betydande
marknadspåverkan. Då Helsingborgs stad ännu inte har gått över denna gräns
saknas förutsättningar för att ingripa. Till andra kommuner rekommenderar man
att satsningar bör präglas av återhållsamhet för att inte störa normala
marknadsfunktioner.
Beslutet kan omprövas om agerandet får en betydande marknadspåverkan.
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Konkurrensverket har även samrått med Post- och telestyrelsen (PTS) som ännu
inte haft anledning att ta ställning till hur LEK:s regelverk ska tillämpas på en
kommun som tillhandahåller wifi, men arbetar med att ta fram vägledning i frågan
om i vilken mån lagen är tillämplig på nya typer av aktörer och verksamheter.
Slutligen skriver Konkurrensverket att man inte har några invändningar mot att
kommunerna genomför digitala satsningar för att vara attraktiva för såväl
användare som besökare. Sådan satsningar bör emellertid inte växa sig så stora att
de får en betydande marknadspåverkan.

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad var tidigt ute med att tillhandahålla gratis wifi på offentlig plats
och har varit föremål för Konkurrensverkets granskning. Därför är deras lösning
och ställningstagande intressanta i detta sammanhang.
Helsingborgs stad beslutade redan 2012 i kommunfullmäktige att staden ska
erbjuda sina invånare och besökare kostnadsfri access till internet på så kallade
surfzoner på allmän plats. Verksamheten är begränsad till att endast omfatta
access till internet och genererar därmed inga intäkter, vare sig direkt eller indirekt.
Verksamheten administreras, liksom stadens övriga wifi-verksamhet av stadens
IT-driftenhet och ingår organisatoriskt i denna. Sedan starten har antalet utökats
till 10 stycken zoner med totalt 43 accesspunkter. Beslut finns i nuläget om 16
stycken zoner.
Bland annat för att klara Konkurrensverkets krav har man valt en begränsning på
5 Mbit/s så att det maximalt ska motsvara samma hastighet som 3G i mobilnätet.
Det gör det inte heller attraktivt för stora nedladdningar och annat missbruk av
nätet. Det går inte heller att överskrida zonerna utan att koppla upp sig på nytt.
Nätet är helt öppet och kräver inte att man loggar in med tilldelade
inloggningsuppgifter. Vissa tekniska begränsningar finns i nätet, t ex tillåter man
inte p2p-trafik, vilket också tydliggör att man är ett komplement och inte en
ersättning till mobilnäten.

Tekniska förutsättningar
Teknik

MTG IT har idag en befintlig infrastruktur för trådlösa nätverk inom MTGkommunerna och tillhandahåller både trådlös access för verksamheternas
utrustning samt möjlighet för besökare att ansluta via gästnät och
inloggningsuppgifter.
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Teknik och funktionalitet finns även förberett för s.k. självregistrering, d.v.s. där
besökaren själv loggar in genom att ange inloggningsuppgifter och därefter direkt
själv kan ansluta till det trådlösa nätverket.
I dagsläget finns ingen trådlös utrustning för utomhusbruk levererad inom någon
av MTG-kommunerna men motsvarande lösning som efterfrågas i detta fall har
även efterfrågats och diskuterats bland annat inom skolverksamheten. Den
tekniska lösningen för utomhusbruk är därför klarlagd och kan levereras vid
efterfrågan.

Tekniskt lösningsförslag
Utifrån ovanstående förutsättningar och Konkurrensverkets utredning föreslås
följande lösningsförslag för att etablera gratis wifi på offentlig plats i Töreboda
kommun:
1) MTG IT hanterar driften av det externa erbjudandet som en del av det
ordinarie uppdraget för övrig wifi-verksamhet inom MTG-kommunerna.
Driftsupport hanteras endast under IT-supportens ordinarie öppettider
och med en lägre prioritet än kommunens verksamhetssystem. ITsupporten hanterar inte support mot externa användare eller deras
utrustning.
2) Hastigheten begränsas till 5 Mbit/s för att inte konkurrera med
mobiloperatörernas verksamheter samt att minska förutsättningarna att
använda nätet för större nedladdningar.
3) Inloggningen tidsbegränsas till 2 timmar.
4) Inloggning hanteras genom självregistrering, d.v.s. att man anger namn
och e-postadress och därefter själv ansluter direkt. Det sker ingen kontroll
av att uppgifterna verkligen överensstämmer med användaren.
5) Vid inloggning får användaren godkänna användarvillkor där det framgår
att man inte får använda tjänsten för olagliga aktiviteter. Det bör även
framgå information om att man är ansluten till ett öppet nät och att man
bör hantera känsliga uppgifter med försiktighet samt att kommunen inte
ansvarar för förlust eller stöld av information, utan du surfar på egen risk.
Ingen loggning eller spårbarhet i övrigt sker av tjänsten.
6) Lösningen är inte dimensionerad för större evenemang och folksamlingar
vilket innebär att den förslagsvis stängs ned vid större evenemang, t ex
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Törebodafestivalen. Till dessa evenemang föreslås istället en tillfälligt
förstärkt mobiltäckning via mobiloperatörerna.
7) Vid förändring av praxis kring kommunernas rätt och möjlighet att
leverera gratis wifi på offentlig plats så kan Töreboda kommun begära att
tjänsten stängs ned med en månads varsel. Kostnaderna kvarstår dock
under kvarvarande avtalsperiod, se nedan.
Hastighets- och tidsbegränsning är möjligt att förändra både uppåt eller nedåt
utifrån beslut och beställning från Töreboda kommun. Ökning av hastighet kan
medföra en högre kostnad då internetkapaciteten troligen också behöver ökas.
En förutsättning för att kunna leverera gratis wifi till Töreboda torg är att en
antenn får monteras på Rådhuset i samråd med fastighetsägaren. Kommunal
fiberanslutning finns redan till fastigheten.

Kostnader
Generellt

Det finns i denna förfrågan, och troligen i kommande förfrågningar, ett antal
variabler som påverkar teknisk lösning och kostnad. Den största
osäkerhetsfaktorn är installation/montering då det ofta handlar om
utanpåliggande installation och kabeldragning på fastigheter. För
inomhusinstallation finns schablonberäkning sedan tidigare men för
utomhusmontage behöver varje installation prisberäknas separat.
För att kunna beräkna ungefärliga kostnader för nya förfrågningar och utökning
av utbyggnad av trådlös utomhustäckning anges nedan ändå ungefärliga
schablonkostnader. Varje installation projekteras och prisberäknas sedan på
förfrågan.
Alla nedanstående priser är beräknade utifrån att det finns befintlig kommunal
fiberförbindelse framdragen till platsen där antenn ska monteras och gratis wifi
ska erbjudas. Om fiberförbindelse inte finns och behöver etableras så tillkommer
dessa kostnader och behöver projekteras och prisberäknas av leverantören på
förfrågan.

Installation/konfigurering
Verklig kostnad, faktureras beställaren direkt. Uppskattningsvis 10.000 kr per
antenn inkl. arbete och material (förutom accesspunkt/antenn)
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Årlig driftkostnad, inkl. hårdvara, licenser och managering
Hanteras av och faktureras från IT-avdelningen, 7.000 kr per antenn och år

Kostnader för angivet uppdrag

Beräkning av kostnader för leverans enligt utredningsuppdrag. De årliga
kostnaderna är beräknade utifrån ett 36-månadersavtal.

Engångskostnader
Installation av accesspunkter
Töreboda torg, beräknat 2 accesspunkter
Servicehuset i Älgarås, beräknat 1 accesspunkt
Krabbängsgården i Moholm, beräknat 1 accesspunkt
Totalt:

ca 20.000 kr
ca 10.000 kr
ca 10.000 kr
ca 40.000 kr

Årlig kostnad
Driftkostnad, inkl. hårdvara, licenser och managering
Töreboda torg, beräknat 2 accesspunkter
14.000 kr /år
Servicehuset i Älgarås, beräknat 1 accesspunkt
7.000 kr /år
Krabbängsgården i Moholm, beräknat 1 accesspunkt 7.000 kr /år
Totalt:
28.000 kr /år

Källor
Källor: Underlag och information inhämtade från bl. a:
Sveriges Kommuner och Landsting
Konkurrensverket
Helsingborgs kommun
Kristianstads kommun
Simrishamns kommun

Enligt uppdrag
Christofer Olsson, IT-chef MTG
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Investeringsbudget 2018 och flerårsplan 2019-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktigefastställerinvesteringsbudget2018ochflerårsplan
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 investeringsram 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 följande;

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 tili 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 avsätts till wifi

*

Bro över Göta kanal, maximalt 5 mi5oner 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 tiH 30 miljoner
kronor.
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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 fö5ande
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 mi5on 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 följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Pernilla Johanssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till 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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Resecentrum väntsal mm, Bilaga 5.) Inv. kalkyl
Campingplats lägenheter/servicehus, Bilaga 6.)
4
Tillgänglighetsåtgärder kommunhuset

o

Inventarier kommunhuset

Kost, inventarier, utrustning

so

50

so

iso

iso

WiFi

150
:r ooo

50

so

50

150

150

150

1000

1000

1000
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100

100

1000
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IT allmänt:

Cental IT-miljö

1000
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100

1000

1000

1000

1000

300

300

300

300

ioo

Kommuns relse:

Nätverksinvestering

1000

Vård och omsor
Inventarier

Inventarier gruppbostad LSS
Inventarier äldreomsorg

o
1200

1000 ,

o

o

o

o

o

o

Majoritetens förslag till investeringsbudget

Kommunstyrelsen 2017-05-24

U

Verksamhetsområde

Budget

Reviderin

2018

2018

Investeri

Budget 2018

ngs-

Budget

Budget

Budget

Budget

zoig

2020

zozi

»ozz

1000

1000

1000

1000

O

o

berednin

Utbildnin och kultur:

Inventarier utbildning och kultur
Utemiljö förskolor och skolor
Teatern, golvrenovering
jHandikapphiss simhall
'UV-skydd utemiljö

1000

1000

1000

1000

1000

1000 .

l

y

soo

O .0 .

o
500

soo

o
o

o

soo

o

o

52 300

39 940

60 850

ss 250

61 750

43 750

o

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
Centralskolan E-hus ventilation mm flyttas till 201
Centralskolan E-hus inre renovering flyttas till 201
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:

1000
-2 000
-4 000
-400
200
-1 000
40
-6000
-200

-12 360
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2016/0301

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 till 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.
*

*

*

*

-,7
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Justerare

lUtdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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forts. Ks § 185

b) Med utgångspunkt från ekonomiberedningens förslag till budget 2018
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 fö5ande 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 tiilförs en miljon 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

'1'= Justerare
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Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 3 mars
2017, punkt 2, Budget 2018-förslag till budgetramar 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
Miljö- 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 fö5ande;
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 miljoner kronor, tas av ökat invånarantal
Fritidsgården Loftet, 70 000 kronor tilläggs, tas av Välfärdspengarna.
7 ?a Justerare
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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
1130 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 komrnunstyrelsen 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.

5X'€
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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 fö5ande 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

:. s. Justerare

Utdragsbestyrkande

Majoritetens förslag
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Töreboda kommun

Verksamhetens nettokostnader

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Budget

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

zoxsi

2020

-484 292

-495538

-519937

-533 043

-54494

-27 242

-21000

-20 000

-21000

-21000

-511534

-516538

-539 937

-554 043

-565914

341 573

342 774

351604

364 979

373 570

180 472

184 094

198 155

196 943

200 555

1620

1 soo

1500

1500

1500

-799

-1 200

-1 400

-1 600

-1 600

11 332

10 630

g 922

7 779

8111

2,2%

2,0%

1,8%

1,4%

1,4%

9 435

9 350

g 450

9 450

9450

l

Skatteintäkter

Bokslut

Generella statsbidrag

l

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Budgeterat resultat
Finansiellt mål

Antal invånare

Verksamhetens nettokostnad

al I-

Verksamheter

476 989

465 234

502 726

Minskning verksamheter
Oförutsett

296

Lönepott 2018 - 2020
Lönepott 2017
Lönepott 2016
LSS-pott - ramutökning LSS (not l )
LSS-pott

Kostnader välfördsmi5arder 2017
Investeringsbidrag välfördsmi5arder
Intäkter välfördsmiljarder (not 2)

-5 179

1000

1000

1000

o

11700

:io ooo

io ooo

iiooo

8 191

6 375

o

2 045

o

o

o

3 219

3219

3 219

2 270

2 270

2 270

7 363

7 656

8 077

-18 000

-16 532

-11810

-7090

495 538

519 937

533 043

544 914

LSS enligt egen prognos 2018
7 007

532 617

-1 909
: soo

3 219

Pensioner mm

522 617

7 400
8 765
8 000

Summa verksamhetens nettokostnai

484 292

Skatteintäkter och statsbidrag

SKLapril20l7 SKLapril20l7

SKLapril20l7

s«toktzoxs

enligt SKL:s prognos febr 2017

i
[.a?, (? 1
%5

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

341 573

342 774

351 604

364 979

373 570

143 817

145 177

152 306

151 767

156 341

1054

2 702

3 667

3 667

3 667

-:r gso

-1 898

-1 736

-2 544

-3 506

o

o

o

o

o

22 182

25 610

25 479

25 614

25 614

2 270

2 270

2 270

o
o

-2833

o
15 399

Ll

15 336

r

'r

-2 500

-2 500

-2 500

18 669

18 669

18 669

Ll

Majoritetens förslag

Kommunstyrelsen 2017-05-24

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

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

Utfall givet samma underlag Ären 201 2018 2019 2020 2021
Enligt flyktingvariabler 16 532 433 11810 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 2(U 2018 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:

A(oÅ

-1 172 673

-1 172 000

-1 172 000

o
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Per-Ola Hedberg, Kommunchef
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Kommunstyrelsen

Budget 2018 – Miljö- och byggnadsnämndens
konsekvensbeskrivning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:


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 fr.o.m. 2017-01-01 godkänns inte.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
MTG styrgrupp beslutade 2017-03-03 att föreslå
kommunfullmäktigeförsamlingarna besluta om oförändrade budgetramar för
de gemensamma nämnderna 2018 jämfört med 201 7.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-04-06. § 57, att lämna föreslagen
redovisning av konsekvenser och åtgärder för en oförändrad budgetram år
2018 vidare till ksau.
Miljö- och byggnadsnämnden beskriver sex åtgärder med konsekvenser och en
risk om budgetramen för år 2018 blir oförändrad.

Ärendet
Förslaget framgår av skrivelsen ”Konsekvenser och åtgärder utifrån
preliminärt oförändrad budgetram för år 2018”. I beskrivningen finns förslag
som innebär en viss valmöjlighet och av den anledningen finns det anledning
att Töreboda kommun redovisar sin uppfattning av redovisade konsekvenser
och åtgärder

Töreboda 2017-05-17

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Bilaga:
1. Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt oförändrad budgetram
för år 2018
2. MBN:s beslut § 57/2017

Töreboda kommun

Beslutet ska skickas till:
"[Skriv text här]"

Datum
2017-05-17

KS 2016-00301
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Anteckningar från samrnanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp

Tid:

2017-03-03 kl. 13.26-14.00

Plats:

Norrqvarn Hotell & Konferens

Närvarande:

Bengt Sjöberg (M), ordförande, Töreboda kommun
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun
Ida Ekeroth (S), Mariestads kommun
Johan Abrahamsson (M), Mariestads komrnun
Kenneth Carlsson (S), Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun
Rune Skogsberg (C), Mariestads kommun

Anders Bernhall, ekonomichef Töreboda och Gullspångs kommuner
Elisabeth Olsson, kommunchef Gullspångs kommun
Kristofer Svensson, tf. kommunchef Mariestads kommun
Mariana Franken, kommunsekreterare, Töreboda kommun

Per-Ola Hedberg, kommunchef Töreboda kommun

1. Inledning
Ordförande Bengt Sjöberg (M) hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.

l

l
I

2. Budget 2018 - förslag till budgetramar för de gemensamma nämnderna
MTG styrgrupp beslutade den 9 juni 2016 att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta upprättat förslag till tidsplan
och årshjul för en gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna. Enligt tidsplanen
och årshjulet ska MTG styrgrupp ha en budgetupptakt under januari månad.

l

l
..]' (,'

l

Vid MTG styrgrupps sammanträde den 24 januari 2017 redogjorde tf. tekniska
chefen MTG Michael Nordin, miljö- och byggnadschef MTG Annika Kjellkvist, IT-

I

2

«
l

r

chef MTG Christofer Olsson och lönechef MTGK Arvo Niiholm för tekniska nämn-

dens, miljö- och byggnadsnämndens, IT-nämndens respektive lönenämndens uppdrag, omvärldsanalys, lagförändringar, volymförändringar, nya/förändrade behov
och effektiviseringar/möjliga besparingar.
r

Styrgruppen beslutade den 24 januari 2017 att uppdra åt ekonomicheferna att
sammanställa de gemensamma nämndernas framställningar till ett dokument och
kolla att framställningarna inte redovisas dubbelt. Styrgruppen beslutade vidare
att inte ta ställning i frågan om budgetramar för de gemensamma nämnderna vid
sammanträdet utan avvakta tills övriga nämnder i respektive kommun redovisat
sina budgetframställningar och ledamöterna fått en helhetsbild över de totala
framställningarna i respektive kommun till 2018 års budget. Ärendet tas istället
upp till behandling vid ett extra sammanträde efter Framtidsdagen den 3 mars
2017.
Beslut:

Sffrgruppen föreslår kommunfullmäktigeförsamlingarna besluta om oförändrade
budgetramar för de gemensamma nämnderna 2018 jämfört med 201 7.

i'-

C

3. MTG-samordnare - uppdragsbeskrivning och rekrytering
Enligt Avsiktsförklaringen ska MTG-samordnaren arbeta på uppdrag av MTG-styrgrupp. MTG-samordnarens uppgift är att driva, fördjupa och utveckla samverkan
mellan kommunerna. Samordnaren ska även vara de gemensamma nämnderna behjälplig i frågor som avser gemensamma processer, samverkansformer, kommunikation, uppdrag m.m. Kommuncheferna har upprättat förslag till uppdragsbeskrivning för MTG-samordnaren.

Kommunchef Per-Ola Hedberg meddelar att näringslivs- och kommunutvecklare
Lena Tilstam tackat nej till arbetet som MTG-samordnare men står till förfogande
för arrangemang som Framtidsdagen.
Styrgruppen diskuterar frågan om rekrytering av MTG-samordnare. Ett förslag
nämns vid diskussionen.
Beslut:

(

Sl-yrgruppen ställer sig positiv till föreslagen lösning.
Sffrgruppen ställer sig bakom upprättat förslag till uppdragsbeskrivning.

4. Arvoden vid presidiemöten inom MTG
Bengt Sjöberg (M) tar upp frågan om arvoden vid presidiemöten inom MTG till behandling, då denna fråga behandlas på olika sätti kommunerna.
Beslut:

Sffrgruppen uppdrar åt kommuncheferna att reda ut regelverket kring arvoden vid
presidiemöten inom MTG.

j
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5. Övriga lrågor
Flytta nästa sammanträde

MTG styrgrupp beslutade den 20 decernber 2016 bland annat att sammanträda
torsdagen den 6 april 2017 kl.8.30 i Töreboda.
Beslut:

Sffrgruppen ändrar starttid för MTG slyrgrupps sammanträde den 6 april 201 7 till
kl. 13.00.

Från förmiddagen, Framtidsdagen

Till behandling upptas frågan om digitalisering, vilken avhandlats under
förmiddagen (Framtidsdagen).
Beslut:

Sf:yrgruppen uppdrar åt kommuncheferna att fortsätta arbeta med frågan om hur
MTG-kommunerna går vidare med digitalisering.
6. Sammanträdet avslutas

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat.
Nästa sammanträde är den 6 april 2017 kl. 13.00 i Töreboda.

Mariana Franken
sekreterare

/

Ny Skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting 2017-04-27
Specifikation

År 2018
febr. prognos

År 2018
april-prognos

Förändring
febr-april

Skatteintäkter
Inkomstutjämningsbidrag/avgift
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
LSS-utjämning
Fastighetsavgift

351,261
149,244
2,435
-1,603
25,479
15,499

351,604
149,798
3,647
-1,726
31,177
18,669

343
554
1,212
-123
5,698
3,170

Summa prognos:

542,315

553,169

10,854

Observera det SKL skriver om den del som avser fastighetsavgift:
"Det finns dock även ett antal mindre kommuner som får stora ökningar enligt denna
prognos som normalt inte brukar få de största ökningarna av fastighetsavgiften. Detta
kan dock bero på att prognosen är tämligen osäker för just mindre kommuner, varför
viss försiktighet kan vara lämplig i dessa fall."
Vidare ser ökningen av bidraget till LSS-utjämning underligt ut. Troligen ska vi korrigera detta
med det som vi har lagt in som "LSS - egen prognos" i budgetförutsättningarna.
Prognosen bygger på 9 400 invånare.

sting 2017-04-27

Bolagsnamn:
Bildades:
Kontor:

Svenska Teknikingenjörer Sting AB,
2007, ISO 9001 och 14001 certifierade sedan 2010
Trollhättan, Göteborg och Linköping, totalt 35 medarbetare

Affärsidé
”Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom
avancerad (rörlig) infrastruktur.”
Baserad på mångårig erfarenhet och specialistkunnande utöver det vanliga!

Vision
”Sting ska vara det bästa projekteringsföretaget inom avancerad,
rörlig infrastruktur i Sverige – Norden – Europa - Världen.”

Ny GC-bro över Göta kanal i Töreboda

Alternativ 1, dubbel öppningsbar svängbro

1. Grov kostnadskalkyl, dubbel svängbro
Kalkylerna är enbart fokuserade på kostnaden för ny GC-bro.
Inga kostnader för arbeten för TA, BL eller tillfartsvägar är inkluderade i kalkylen.
Det förutsätts att underbyggnad kan byggas i torrhet (kanalen tömd).
Öppningsbar GC-bro, dubbel svängbro
Projektering bro
ca 1,0 milj.
Stöd och bottenplatta
ca 2,5 milj.
Mark mm
ca 1,0 milj.
Svängbroar (2st)
ca 1,2 milj.
Lyft montage mm
ca 1,0 milj.
El & styrsystem
ca 1,0 milj
Maskineri
ca 1,2 milj
Fjärrstyrning
ca 1,0 milj
Summa
ca 9,9 milj.
Vinst 15%
ca 1,5 milj
Summa
ca 11,5 milj

Till detta bör en osäkerhetsfaktor läggas på -10% till +20% beroende på konjunktur vid anbudsförfarandet. Därmed
hamnar den uppskattade kostnaden på 10 – 13 miljoner.

Alternativ 2, svängbar flytbro

Alternativ 2, svängbar flytbro
Öppningsbar GC-bro, svängbar flytbro
Projektering bro
ca 0,7 milj.
Stöd och bottenplatta
ca 1,5 milj.
Mark mm
ca 1,0 milj.
Svängbro
ca 0,6 milj.
Lyft montage mm
ca 0,5 milj.
Handmaskineri
ca 0,4 milj
Summa
Vinst 15%
Summa

ca 4,7 milj.
ca 0,7 milj
ca 5,4 milj

Beläggning: träfarbana.
Broräcke:
Lika de gamla på broarna längs Göta kanal.
Färg:
Kanalgrön.
Dessa alternativ är handdrivna och
behöver därför EJ CE-märkas.
Inga fordon.

Till detta bör en osäkerhetsfaktor läggas på -10% till +20% beroende på konjunktur vid anbudsförfarandet.
Därmed hamnar den uppskattade kostnaden på 5 – 6,5 miljoner.

Alternativ 3, Lyftbart mittenspann

Alternativ 3, Lyftbart mittenspann
Fast GC-bro, Lyftbart mittenspann
Projektering bro
ca 0,7 milj.
Stöd och bottenplatta
ca 1,5 milj.
Mark mm
ca 1,0 milj.
Brodelar
ca 1,0 milj.
Lyft montage mm
ca 0,5 milj.
Summa
Vinst 15%
Summa

ca 4,7 milj.
ca 0,7 milj
ca 5,4 milj

Beläggning: träfarbana.
Broräcke:
Lika de gamla på broarna längs Göta kanal.
Färg:
Kanalgrön.
Dessa alternativ är handdrivna och
behöver därför EJ CE-märkas.
Inga fordon.

Till detta bör en osäkerhetsfaktor läggas på -10% till +20% beroende på konjunktur vid anbudsförfarandet.
Därmed hamnar den uppskattade kostnaden på 5 – 6,5 miljoner.

Partnering – självkostnad med vinstpålägg
1.

Upphandling för en totalentreprenad enligt skiss och krav.
Anbudsumman blir ett riktpris.

2.

Kontrakt med Entreprenören och Projektören för projektering av bron.

3.

Löpande Projektering av bro.
Kommunen är med och utformar bron.
Här tar P hjälp av E för att få till bästa och billigaste lösningen.

4.

E lägger ett justerat riktpris på att bygga bron på de framtagna handlingarna.

5.

Kommunen tar beslut om de ska gå vidare och skriva kontrakt med E.

6.

E bygger bron på eget framtagna handlingar.

Olidebron Trollhättan

BUDGET 2018

Konsekvenser och åtgärder utifrån
preliminär budgetram
Töreboda

Innehållsförteckning
Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt tilldelad budgetram ................................. 3
Ekonomisk sammanställning ................................................................................................... 4

Konsekvenser och åtgärder utifrån preliminärt
tilldelad budgetram
För att uppnå kommuninvånarnas krav på tillgänglighet samt på sikt en ökad effektivitet
krävs en initial satsning inom området digitalisering på ca 150 tkr. Utan ramförstärkning
kan denna insats inte genomföras.
Fastighet
Undershållsnivån ligger idag på en så låg nivå, att vi i framtiden kommer att få underhålla
för investeringsmedel. Underhållet styrs alltmer av myndigheters tvingande krav samt
akuta skador. Om inte ramförstärkning sker blir konsekvenser att det synliga underhållet
behöver prioriteras bort, byte av mattor, målning m.m. För att upprätthålla nuvarande
nivå gällande underhåll behöver 1 mnkr återföras budgeten
Gata
För att komma tillrätta med det undermåliga asfaltsunderhållet behövs en inventering
utföras som ska ligga till grund för en långsiktig plan. Om ramförstärkning ej sker
motsvarande 200 tkr innebär det att vi inte kan arbeta optimalt med risk för felaktiga
prioriteringar med högre kostnader än nödvändigt som följd.

Ekonomisk sammanställning
Avser verksamhet:

Typ av besparing

Tekniska generellt

Ingen digitaliseringssatsning

Fastighet

Minskat synligt underhåll

Gata

Ingen beläggningsinventering
alt. minskad skötselnivå
Gata/Park generellt

Totalt

Tkr
150
1 000
200

1 350

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-11

Tekniska nämnden
Tn § 76

Dnr 2017/00053

Ramanalys 2018 och investeringsbudget 2018-2022 för
tekniska nämnden Töreboda
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär
driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda
kommun till kommunstyrelsen.
Bakgrund

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år
2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda kommun.
När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden åtgärdsbeskriva
ett förslag som baseras på oförändrad ram jämfört med år 2017.
Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till
investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och
teknisk chef Michael Nordin ” Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära
driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget 2018-2022 i Töreboda
kommun”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TÖREBODA KOMMUN
Per-Ola Hedberg, Kommunchef
0506-18152

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-04-03
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Referens
KS 2016-00301

Ekonomiberedningen

Driftbudget 2018 och plan 2019-2020 –
kommunledningskontorets förslag
Förslag till beslut
Ekonomiberedningen beslutar att ta med kommunledningskontorets förslag
till den fortsatta beredningen av budget 2018 och plan 2019 – 2020.

Bakgrund
1. Driftbudget 2018:
Ekonomiberedningen beslutade 2017-02-16, § 9, att ge
kommunledningskontoret följande uppdrag:





Grundförslaget till driftbudgetramar 2018 för respektive verksamhet
framgår av bilaga.
Antalet invånare vid beräkning av skatteintäkter ska vara 9 400.
Lägga in den nya skatteprognosen 2017-02-16 i förslaget.
Ta fram ytterligare förslag till ekonomiberedningen som innebär att
budgeterat resultat blir 7,4 miljoner kronor.

2. Plan 2019 – 2020:
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01, § 67, att ge
kommunledningskontoret följande uppdrag:


Med utgångspunkt från ekonomiberedningens förslag till budget 2018
ger kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram
ett beredningsförslag för planperioden 2019-2020.

3. Allaktivitetshus och inomhusboulebana:
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-02 att ärendet om ett gemensamt
allaktivitetshus för alla åldrar tas upp till behandling igen i samband med
behandlingen av 2018 års budget. Kommunstyrelsen beslutade detsamma om
inrättandet av en inomhusboulebana
4. Övriga uppdrag:
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01, § 67, att ge
kommunledningskontoret följande övriga uppdrag:





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.

Datum
2017-04-03

Töreboda kommun

KS 2016-00301

Redovisning av uppdragen
1. Driftbudget 2018:
Ekonomiberedningens uppdrag (§ 9) innebär att nettokostnaden måste
minskas med 450 tkr jämfört med grundförslaget. Förslaget från kommunens
ledningsgrupp innehåller både ökningar och minskningar av budgetramar
jämfört med ekonomiberedningens grundförslag. Sammanfattningsvis är
förslaget till förändringar följande:

Förändring
Minskning
Trygghetsskapande åtgärder
Flykting NYA-projektet
Överförmyndarverksamhet
Flykting/skyddsplaceringar
Flyttning
E-tjänst barnomsorg
E-tjänsteplattform
Förändring/Ökning
Digitalisering
Feriepraktik
Summa

Verksamhet

Belopp (tkr)

Ledning och utveckling
Ledning och utveckling
Politisk ledning
IFO

-100
-750
-100
-200

Utbildning
Ledning och utveckling

-300
300

Ledning och utveckling
AMU

650
50
-450

Kommentarer:
Minskningar föreslås för anslag som finansieras av det tillfälliga bidraget
”välfärdsmiljarderna”. Vad som återstår i budget 2018 framgår av bilaga 1.
Flyttning och ändring av e-tjänster barnomsorg till e-tjänsteplattform. För att
kunna publicera e-tjänster krävs en gemensam e-tjänsteplattform, som bör
köpas in gemensamt med andra kommuner. När en e-tjänsteplattform finns på
plats så kan alla olika former av e-tjänster läggas till. Anslag behövs för inköp
av plattform, men även för drift och underhåll. Hur mycket som bör avsättas
för investering och drift måste utredas.
Förändring/ökning av budget föreslås för digitalisering och feriepraktik.
För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter att förändra
arbetsmetoder som leder till högre eller oförändrad kvalitet till en lägre
kostnad så anser vi att kompetens måste tillföras verksamheten. Vårt förslag
innebär en utökning från en IT-samordnare (70 % Vård och omsorg och 30 %
gemensamt) till tre heltidstjänster. Med en flexibel gemensam organisation
fördelas arbetstiden ungefär med 1,25 årsarbetare till vård och omsorg, 1,25
årsarbetare till utbildning och kultur och 0,5 årsarbetare till
kommunledningskontoret. Nära samarbete med IT-enheten och övriga
kommuner inom MTG krävs.
Ekonomiberedningen föreslog en utökning med 150 tkr till feriepraktiken.
Bedömning av 2017 års kostnader i tjänsteskrivelse är att det saknas 300 tkr i
budget. Om förslaget 2018 utökas till 200 tkr och om folkhälsorådet även 2018
finansierar feriepraktiken med 100 tkr så bör budgeten räcka 2018.
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Datum
2017-04-03

KS 2016-00301

2. Plan 2019 – 2020:
För att kunna nå ett budgeterat resultat med 7,4 miljoner kronor år 2019 och
2020 måste nettokostnaden jämfört med 2018 års budgetförslag minska med
4,6 miljoner år 2019 och med ytterligare 3,5 miljoner år 2020.
2019: Förslaget från kommunens ledningsgrupp för år 2019 jämför med 2018
innebär följande förändringar:

Förändring/Minskning
Flykting NYA-projektet
Överförmyndarverksamhet
Flykting/skyddsplaceringar
Digitalisering
Antal invånare ökar till 9450
Förändring/Ökning
Fler barn
Fler äldre
Effektiviseringskrav
Exempel redovisas 11 april
Exempel redovisas 11 april
Exempel redovisas 11 april
Summa

Verksamhet
Belopp (tkr) Återstår
Ledning och utveckling
-2045
3000
Politisk ledning
0
300
IFO
0
3300
Ledning och utveckling
-300
850
Skatteintäkter
-2691
Utbildning
Äldreomsorg
Utbildning och kultur
LSS och IFO
Äldreomsorg

700
600
-450
-200
-214
-4600

Kommentarer:
Minskningar föreslås för anslag som finansieras av det tillfälliga bidraget
”välfärdsmiljarderna”. Vad som återstår i budgetplan 2019 framgår av tabell
ovan.
Ökad budget för digitalisering 2018 förväntas år 2019 ge en
effektiviseringsvinst med halva ökningen (300 tkr).
Ökning av skatteintäkter på grund av ökning av antal invånare från 9400 till
9450 framgår av bilaga 2.
Kostnadsökning på grund av fler barn och äldre är en ”snålt” uppskattad
merkostnad.
För resterande 864 tkr har vi inga konkreta förslag. Vi föreslår att ett
effektiviseringskrav fördelas på verksamheterna.
2020: Förslaget från kommunens ledningsgrupp för år 2020 jämfört med 2019
innebär följande förändringar:
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Förändring/Minskning
Flykting NYA-projektet
Överförmyndarverksamhet
Flykting/skyddsplaceringar
Digitalisering
Antal invånare ökar till 9450
Förändring/Ökning
Fler barn
Fler äldre
Effektiviseringskrav
Exempel redovisas 11 april
Exempel redovisas 11 april
Exempel redovisas 11 april
Summa

Datum
2017-04-03

KS 2016-00301

Verksamhet
Belopp (tkr) Återstår
Ledning och utveckling
-500
2500
Politisk ledning
-100
200
IFO
0
3300
Ledning och utveckling
-350
500
Skatteintäkter
-64
Utbildning
Äldreomsorg
Utbildning och kultur
LSS och IFO
Äldreomsorg

0
400
-1520
-670
-730
-3534

Kommentarer:
Minskningar föreslås för anslag som finansieras av det tillfälliga bidraget
”välfärdsmiljarderna”. Vad som återstår i budgetplan 2019 framgår av tabell
ovan.
Ökad budget för digitalisering 2018 förväntas år 2020 ha gett en
effektiviseringsvinst med hela ökningen (650 tkr).
För resterande 2919 tkr har vi inga konkreta förslag. Vi föreslår att ett
effektiviseringskrav fördelas på verksamheterna.
3. Allaktivitetshus och inomhusboulebana:
Allaktivitetshus och Inomhusboulebana finns med som en fråga i en ansökan
om förstudie att utveckla en ”Kulturfabrik” i Töreboda. Vuxenskolan
tillsammans med Töreboda kommun och Coompanion ansöker om medel för
detta hos LEADER Nordvästra Skaraborg under 2017. Innan ansökan
behandlats är min bedömning är att inget av förslagen ryms inom de
nuvarande ekonomiska målen. I alla fall inte 2018.
4. Övriga uppdrag:
 Ta fram underlag avseende inköp eller leasing av informationsskyltar:
Arbete pågår med uppdatering av nuvarande skyltar (tekniskt).
Westerstrands ser också över utveckling och nya möjligheter. Besök på
Westerstrands är inplanerat den 11 april.
 Ta fram beredningsunderlag avseende flyttning av LINA enligt
redovisat förslag vid ekonomiberedningens sammanträde, samt
kostnad och utformning av en ny snygg "vinterbro": redovisas på
dialogdagen 11 april.
 Gör en översyn av de finansiella målen:
Ingår i uppdraget att se över kommunens målpaket, vilket redovisas i
annat ärende den 11 april.
 Gör en översyn av alla taxor och avgifter exklusive avgifter som
administreras av MTG:s gemensamma nämnder:
Behov och möjligheter till översyn av taxor och avgifter redovisas av
respektive verksamhet på dialogdagen den 11 april.
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Datum
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Töreboda 2017-04-03

Per-Ola Hedberg
Kommunchef
Bilaga:
1. Driftbudget 2018 för verksamheterna – förslag
2. Förändring av skatteintäkter och statsbidrag vid förändrat
invånarantal
3. Resultatbudget 11 april
Beslutet ska skickas till:
Kommunchef och ekonomichef
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Töreboda kommunfullmäktige
Ekonomi
Konjunkturen och skatteunderlaget bromsar in
Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen, har
inneburit en gynnsam utveckling av kommunernas skatteunderlag. I reala termer beräknas
skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 procent åren 2015–2017 vilket är ungefär det dubbla
mot normalt. I och med att den svenska ekonomin efter 2017 förutsätts återgå till
konjunkturell balans och därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skatteunderlagets
utveckling åren 2018–2020 betydligt svagare. Det blir då betydligt svårare för
kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. Reala ökningar i skatteunderlaget på
0,5–1 procent ska klara demografiska krav som årligen växer med 1,5 procent. Tillfällig
lättnad åren 2016 – 2017. Efter en mycket stark konjunkturutveckling i Sverige under 2015
växer landets ekonomi något långsammare 2016 och 2017. BNP förväntas öka med 3 % per år
vilket ändå är starkare än i många andra länder. Arbetsmarknaden kommer att befinna sig i en
högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016.
Skatteunderlagstillväxten når zenit 2016
Det ser avsevärt sämre ut åren därefter. BNP växer långsammare i Sverige och
sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare, i takt med utvecklingen av potentiella
timmar. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen blir svagare. Det finns därför behov av
resurstillskott till kommuner och därmed en stor risk för skattehöjningar åren 2018 - 2019.

Flyktingsituationen, en aktuell utmaning
Trots att det är staten som har ansvaret för att finansiera mottagandet under asyltiden är det
stora antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en stor utmaning för
kommunerna. Dessa ansvarar redan från start för skolgång, utredning och boende enligt
socialtjänstlagen mm. Det råder i dagsläget brist på bostäder, personal, skollokaler och andra
verksamhetslokaler.
Ekonomisk analys
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En långsiktig ekonomisk analys kring Töreboda kommuns utveckling fram till och med år
2030 har genomförts. Analysen har haft sin utgångspunkt i den demografiska utvecklingen
och omfattar investeringsbehov i skolor, äldreboenden och förskolor. Analysen har också
kompletterats med uppgifter om framtida långsiktiga pensionsåtaganden, avskrivningar på
befintliga anläggningstillgångar samt finansiella kostnader och intäkter. Analysen visar att:


Framförallt kommer andelen äldre i kommunen att öka. Kostnaderna för
äldreomsorgen förväntas öka kraftigt fram till år 2030.
 Utöver äldreomsorgen är det inom funktionshindersomsorgen och grundskolan som
kostnaderna förväntas öka.
 Kommunen behöver anpassa sina verksamhetslokaler i takt med att efterfrågan på
kommunal service ändras. Det är av vikt att det finns en tydlig investeringsprocess
med god framförhållning.
 Kommunen behöver resultatmässigt uppnå en effektivisering över perioden på 1,1 %
genom prioriteringar och nya arbetssätt. Utöver denna effektivisering behöver
kommunen uppnå en resultatnivå på 2 %. Sammantagen behöver kommunen
budgetera ett resultat uppgående till minst 3,1 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Om inte denna resultatnivå kommer att uppnås kommer upplåningsbehovet att öka. Detta
kommer i sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehov. Ekonomisk
hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv.
Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande
generationer får betala för denna överkonsumtion.
Sammantaget behöver kommunen budgetera ett resultat uppgående till minst 3,1 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Om inte denna resultatnivå kommer att uppnås kommer upplåningsbehovet att öka. Detta
kommer i sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehov. Ekonomisk
hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv.
Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande
generationer får betala för denna överkonsumtion.
Av nedanstående diagram framgår hur den förväntade demografiska utvecklingen förväntas
påverka behovet inom olika verksamheter.
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Budgetförutsättningar
De förutsättningar som har varit utgångspunkt för budget 2018 bygger på följande
antaganden:





Befolkningsunderlaget för 2018 beräknas på ett antagande om 9 350 invånare
Utdebitering 21:22 under planperioden
Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL)
prognos
Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet
med SKLs prognoser

Beräknade intäkter från skatter och bidrag 2018 – 2020 grundar sig på SKL:s bedömningar
om skatteunderlagsprognoser per 2016-12-21. Extra medel till välfärden uppgår under 2018
till 18,5 mnkr.
Utgångspunkt för budget 2018 är den verksamhetsvolym och inriktning/uppdrag som
beslutades av Kommunfullmäktige avseende budget 2017. Detta innebär att det inte finns
utrymme för tillkommande ny verksamhet, om inte omprioriteringar görs. Till detta har det
lagts till medel för förväntade löneökningar under 2017 och 2018.
Följande indexuppräkningar ligger till grund:




Personalkostnader 2,8 % (2018)
Prisindex intäkter/kostnader 0 % (2018 – 2020)
Internränta 1,75 % år 2018 enligt SKL
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Personalomkostnadspålägg 38,43 % (2018)

Finansiella mål
Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål under
mandatperioden, vilka har rubrikerna:




Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska
vara 2 %.
Huvudregeln är att investeringar ska skattefinansieras.
Låneskulden ska minskas genom årlig amortering.

Sammanställning behov totalt 2018
Avser verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Politisk ledning
Ledning och utveckling

200

Nya/förändrade
behov (tkr)

Effektiviseringar
(tkr)

Totalt

300

-100

200

1 658

-400

1 458

4 470

-730

8 620

Kostenhet
Utbildning

1 780

3 100

Arbetsmarknadsutbildning

500

500

350

110

460

Individ och familjeomsorg

1 600

200

1 800

Äldreomsorg

2 600

2 030

-1 815

2 815

5 800

700

-1 100

5 500

1 000

550

1 550

210

260
375

Kultur och
fritidsverksamhet

LSS-verksamhet

100

Teknisk verksamhet
Miljö- och bygg nämnd
IT nämnd

50
125

125

125

2 255

14 575

10 853

Ekonominämnd
Lönenämnd
Totalt
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23
538

Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet

2017

2018

2019

2020

Politisk ledning

400

400

400

400

Ledning och utveckling

375

6 175

4 675

4 175

3 840

5 825

5 125

5 125

Arbetsmarknadsutbildning

100

100

100

100

Kultur och fritid

250

250

250

250

Individ och familjeomsorg

4 000

3 500

3 500

3 500

Äldreomsorg

1 200

200

200

200

10 165

16 450

14 250

13 750

Utbildning

TOTALT
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Politisk ledning
Lagförändringar
Inga lagförändringar som påverkar verksamheten.

Volymförändringar
Valår 2018, vilket innebär kostnader för valnämnd och valarbete. Budget för 2014 var 546 tkr
och resultatet blev 322 tkr.
Överförmyndarverksamhetens uppdrag som god man, förvaltare och särskilt förordnad
vårdnadshavare har ökat från 119 (dec 2014) till 151(dec 2016). Verksamhetens budget
utökas med 400 tkr år 2017. Uppföljning viktig under 2017, men vi har inget förslag på
ytterligare utökning.

Nya/förändrade behov
Inga kända behov.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Med bra tjänsteunderlag och bra beredningar i utskott kan sammanträdestiderna även
fortsättningsvis hållas inom budget. Prognosen visar på ett överskott 2016.

Delegerat budgetansvar
Budgetansvaret för den politiska verksamheten ligger på kommunchefen. Det är inte lämpligt
att delegera det budgetansvaret.

Besparing på 2 %
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Sammanställning Behov 2018
Avser
verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Nya/förändrade
behov (tkr)

Valnämnd

Effektiviseringar
(tkr)

300

Kommunstyrelsen

-100

Totalt

300

-100

Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet

2017

2018

2019

2020

Överförmyndare

400

400

400

400

TOTALT

400

400

400

400

Investeringar
Lokalinvesteringar - Driftkostnadskonsekvenser
Investeringar i inventarier
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Ledning och utveckling
Lagförändringar
Den nya Dataskyddsförordningen som träder ikraft den 25 maj 2018 kommer att påverka
kommunernas informationshantering och därigenom IT-miljön och de system som används.
Flyktingsituationen och lagförändringar kring detta förändrar situationen. Anvisningstalen på
grund av Bosättningslagen från den 1 mars 2016 kommer Töreboda kommun att klara av
2017 och troligtvis även 2018. Byggnation av nya bostäder är nödvändigt för att klara
efterfrågan och för att bibehålla nuvarande folkmängd.
Andra lagar och förordningar inom flyktingområdet som påverkar kommunen är bland annat
tillfälliga uppehållstillstånd, begränsning av anhöriginvandringen, försörjningskrav och
fortsatta gränskontroller. Dessutom nya förordningar från Arbetsförmedlingen med
stimulansmedel till arbete och studier för nyanlända och finansiella medel för ny- och
ombyggnad av bostäder.

Volymförändringar
Behovet av fler bostäder är stort på grund av att antalet invånare ökat. Ökningen beror på
antalet nyanlända. För närvarande finns inga lediga bostäder och trångboddheten har ökat och
bedöms som ett problem som inte kan vara varaktigt. Det går bra för näringslivet i kommunen
vilket innebär att det behövs kompetent och ofta högutbildad personal.
För att bibehålla och helst öka antal invånare i kommunen är det viktigt att bland annat
investera i Kanalparkens bostadsområde, parkeringsplatser, gästhamn, resecentrum, gång- och
cykelvägar, torgmiljö och Töreboda camping.
Viktigt att kollektivtrafiken anpassas till fler invånare och en ökad in- och utpendling.
Turism och besöksnäring har en positiv trend och utveckling.
År 2016 var antalet nyanlända drygt 200 personer. Törebodas lokala prognos för antal
nyanlända visar på 120 personer år 2017 och 60 personer år 2018. Med denna prognos kan
personalstyrkan som arbetar direkt med nyanlända finansieras på nuvarande nivå med
statsbidrag fram till och med 2019.

Nya/förändrade behov
Konkurrensen om arbetskraften är stor och den bedöms öka. Mycket svårrekryterade grupper
är högskoleutbildad personal som lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, förskollärare och
planarkitekter. Rekrytering av vård- och omsorgspersonal med gymnasieutbildning har blivit
svårare. Tillsammans med en äldre befolkning så bedöms rekryteringsproblemen bli mycket
stora även för denna grupp. Behov av lönesatsningar centralt och lokalt kommer bestå.
Utrymmet för extra lönesatsningar, som inte kan finansieras genom produktivitetsökningar, är
dock begränsat.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att målsättningen vid rekrytering/tillsättning av
tjänster i Töreboda kommun ska vara arbete på heltid. Kommunstyrelsen har beslutat om ett
heltidsprojekt med start hösten 2016. För att alla medarbetare ska kunna erbjudas önskad
sysselsättningsgrad var bedömningen innan projektstart att budgeten måste utökas. En
försiktig bedömning är arbetstid motsvarande 10 årsarbetare. Utökning bör ske stegvis och
Omvärldsanalys - Budget 2018 Töreboda
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utvecklingen följas upp regelbundet. Förslaget innebär en utökning motsvarande 1,0
årsarbetare 2018 och med 2,0 årsarbetare per år fr.o.m. 2019. I nuvarande budgetram finns
resurs motsvarande 1,0 årsarbetare.
Miljöarbetet måste förbättras. Med hjälp av en miljöstrateg från Miljö- och byggförvaltningen
måste utvecklingsenheten och verksamheterna förstärka alternativt omfördela tid för aktivt
och lokalt hållbart miljöarbete.
För att kunna driva kultur- och evenemangsfrågor behöver dessa frågor få större utrymme i
kommunstyrelsens utvecklingsenhet.
Det är många nyanlända i kommunen som är vana företagare och vill bli det här också. Då
kan det komma att öka rådgivningen för nya företag och det kan behövas mer ekonomiskt
stöd till exempelvis Nyföretagarcentrum.
Inom besöksnäringen ser man tendenser till att andelen utländska besökare ökar. Kunskap om
att möta den framtida besökarens behov.
Törebodafestivalen äger rum 2018. Budget för festivalen 2015 var 400 tkr och faktisk kostnad
var 420 tkr. Kostnaden för 2012 års festival var 480 tkr. Totalt beräknas budget för 2018 års
festival till 500 tkr, varav 100 tkr måste rymmas inom 2017 års budget.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-02 att ärendet om ett gemensamt allaktivitetshus för alla
åldrar tas upp till behandling igen i samband med behandlingen av 2018 års budget.
Kommunstyrelsen beslutade detsamma om inrättandet av en inomhusboulebana.
Allaktivitetshus och Inomhusboulebana finns med som en fråga i en ansökan om förstudie att
utveckla en ”Kulturfabrik” i Töreboda. Vuxenskolan tillsammans med Töreboda kommun och
Coompanion ansöker om medel för detta hos LEADER Nordvästra Skaraborg under 2017.
Innan ansökan behandlats är min bedömning är att inget av förslagen ryms inom de nuvarande
ekonomiska målen. I alla fall inte 2018.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Delegerat budgetansvar
Budget för respektive ansvarsområde är delegerat till samtliga i utvecklingsenheten. Även
personalenheten har eget budgetansvar. Efter organisationsutveckling av kansli och
Kontaktcenter så ska budget även fördelas dit.

Besparing på 2 %
Minskning av utvecklingsarbete genom minskade externa tjänster och konferenser.
Indragning av extra busstur (morgon och kväll) till Mariestad. Neddragning av budget med
från 200 tkr till 50 tkr för internationella projekt (Leader) och internationellt utbyte.

Sammanställning Behov 2018
Avser verksamhet:
Dataskyddsförordningen

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Nya/förändrade
behov (tkr)

Effektiviseringar
(tkr)

200

Lön mm till
svårrekryterade
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Avser verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Nya/förändrade
behov (tkr)

Effektiviseringar
(tkr)

yrkesgrupper
Heltid som norm

500

Törebodafestival

400

Externa tjänster och
konferenser

-112

Extra "busstur"
Mariestad

-138

Internationella projekt

-150

Allaktivitetshus

0

Inomhusboulebana

0

RÖS (Räddningstjänsten
östra Skaraborg)
Totalt

258
200

1 658

-400

Förslag fördelas:
Lön mm till svårrekryterade grupper: 500 tkr år 2018 och ytterligare 500 tkr år 2019.
Heltid som norm: 500 tkr år 2018, 1500 tkr år 2019 och 2500 tkr år 2020. I 2017 års budget
finns 500 tkr, vilket innebär totalt 3000 tkr år 2020 (motsvarande 6 årsarbetare).
NYA-projektet, som innebär utbildning, praktik och sysselsättning för nyanlända, föreslår
5800 tkr år 2018, 4300 tkr år 2019 och 3800 tkr år 2020. Projektet avslutas 2020.
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Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet

2017

2018

2019

2020

MTG samordnare

150

150

150

150

Trygghetsskapande
åtgärder

100

100

100

100

5 800

4 300

3 800

Flykting NYAprojektet
IT digitalisering

125

125

125

125

TOTALT

375

6 175

4 675

4 175

Investeringar
Lokalinvesteringar - Driftkostnadskonsekvenser
Investeringar i inventarier
Årlig reinvestering av inventarier till kommunhuset föreslås till samma nivå som tidigare, dvs.
50 tkr.
För tillgänglighetsåtgärder i kommunhuset har budgeterats 200 tkr år 2016-2017. Ingen
budget 2018 och därefter 50 tkr per år.
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Kostenhet
Lagförändringar
Volymförändringar
Nya/förändrade behov
En ny tjänst, som är tillsatt inom kostverksamheten, har fått som extra uppdrag att förbättra
upplevelsen av skolmaten i Töreboda. Inställningen till skolmåltiden ska bli mer positiv och
på så vis öka antalet nöjda gäster. Tjänsten beräknas kunna rymmas inom nuvarande
måltidspriser.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Kostverksamheten är en stödverksamhet till de kommunala verksamheterna och finansieras
genom intäkter från dessa. Verksamheternas efterfrågan (antal gäster och kvalitet) styr
prissättningen.

Delegerat budgetansvar
Inom kostverksamheten har delegerat budgetansvar genomförts till samtliga kök.

Besparing på 2 %

Sammanställning Behov 2018
Avser
verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Nya/förändrade
behov (tkr)

Effektiviseringar
(tkr)

2019

2020

Totalt

Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet

2017

2018

TOTALT

Investeringar
Lokalinvesteringar - Driftkostnadskonsekvenser
Mottagningsköket på Kornknarren behöver helrenoveras och all köksutrustning behöver bytas
ut. Behovet bedöms som brådskande (2018). Grov uppskattad utgift är 1 000 tkr.
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Investeringar i inventarier
För utbyte av köksutrustning budgeteras 150 tkr per år.
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Utbildning
Lagförändringar
Utökad timplan matematik åk 4-6
I april 2016 togs beslut att utöka matematikundervisningen för åk 4-6 med 60 minuter per
elev och vecka. Utökningen har genomförts från 1 juli 2016.
Utökningen innebär en utökning med 1,5 tjänst för Törebodas del. Kostnad 750 tkr samt extra
material ca 30 tkr. Summa 780 tkr.
Nationell IT-strategi
En nationell IT-strategi är under framtagande och är nu på remiss. Strategin visar tydligt på
tillgången på datorer, lärplattor, digital miljö för barn/elever och personal. Strategin anger
också när det ska vara genomfört för respektive grupp. Strategin anger ett personligt verktyg
per anställd vilket innebär 170 stycken datorer till pedagoger och 30 datorer till övrig
personal. Varje personaldator kostar 2016 ca 10 000 kr. Barn i förskola ska ha tillgång till en
Ipad/lärplatta per fem barn, vilket innebär 85 stycken. Ipads för ca 4000 kr styck.
Förskoleklass till åk 3 använder också Ipads de är ca 400 elever. Varje Ipad kostar ca 4000 kr,
vilket innebär ca 1600 tkr. Åk 4-9 använder datorer och det är ca 600 elever i dessa årskurser.
Varje elevdator kostar ca 7000 kr (2016 års pris)
Kostnad 2 800 tkr beräknat på tre år och 2 100 tkr beräknat på fyra år.
IT strategin ännu inte beslutad på nationell nivå, förväntat beslut under 2017.
Uppbyggnaden av digitala verktyg bör påbörjas med 1 000 tkr under 2018
Innebär behov av utökat nät och accesspunkter
Behov av en IT-pedagog. IT-pedagogen har en viktig roll i skolans övergripande
kvalitetsutveckling. Genom ett systematiskt arbete ska personalens arbetssätt och
undervisningsmetoder utvecklas och förändras, för att på så sätt öka elevernas kunskapsnivå. I
IT-pedagogens uppdrag ingår, handledning, omvärldsbevakning, inspirationsarbete,
fortbildning och inläsning av litteratur inom områdena IKT, pedagogik, undervisningsmetodik
och ämnesdidaktik.
Kostnad IT pedagog 580 tkr
IT-strategin anger också hur kompetensutvecklingen ska ske.
Kostnad för IT-strategin är under framtagande gemensamt med Mariestad, Gullspång och ITavdelningen.

Volymförändringar
Förskola
Antalet förskolebarn ökar med 5-10 stycken per årskull. Innebär att slussen Lönneberga bör
permanentas som förskoleavdelning och tillföras en personal ca 500 tkr. Avdelningen
finansieras i nuläget med statliga pengar vilket är osäkert om de kommer finnas kvar 2018.
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En ny förskoleavdelning i tätorten som planeras för 2017 möter en del av behovet.
Vårdnadsbidraget fasas ut under 2018 vilket medför en effektivisering som redovisas under
effektiviseringar.
Summa 500 tkr
Grundskola
Antalet barn eller elever har ökat med 5-10 st. per årskull. Det innebär fler barn i varje klass
och därmed större klasser. Då det gäller elevantal kommer det behövas ytterligare en klass
för minst en årskull. Det innebär ett behov av 1,6 tjänst (beräknat på ca 32 tkr i månadslön)
till en kostnad av 600 tkr.
Summa 600 tkr
Gymnasium
Prislistan för gymnasium Skaraborg är ännu inte fastställd för 2017. Prisökningen varierar
mellan två och sex procent per år.
Dessutom ökar antalet gymnasieelever med ca 20 stycken under 2018 (start ht). Kostnaden
varierar stort mellan olika gymnasieprogram. Elevernas programval är avgörande för
kostnaden. Kostnaden per läsår och elev är i genomsnitt 120 tkr. Ungefärlig kostnad för 20
elever under en termin blir 1 200 tkr.
Summa 1 500 tkr
Vuxenutbildning
Behovet av vuxenutbildning för bli anställningsbar har ökat. Kostnaden för en
utbildningsplats varierar beroende på utbildning men ca 80 tkr per år.
Beslut om satsningar på nationell nivå väntas tillföra medel till vuxenutbildningen. Det är i
nuläget omöjligt att förutsäga vad det innebär ekonomiskt.
Ökat behov 500 tkr

Nya/förändrade behov
Lärarlöner
Bristen på legitimerade lärare har inneburit stor konkurrens mellan kommunerna i regionen.
Lön och arbetsmiljö är viktiga konkurrensfaktorer för att kunna rekrytera och behålla
personal.
Kostnad (beror på satsning): 1 000 tkr
Förskola/grundskola, särskilda behov
För att möta barn/elever i behov av särskilt stöd behöver personal tillsättas för att tillgodose
varje enskilt barn/elevs behov. Det rör sig om barn som varit med om t ex traumatiska
upplevelser, befinner sig i riskzonen för destruktivt beteende eller i behov av extra
anpassningar. Personalkostnad för en pedagog eller motsvarande och en assistent beräknas till
1 000 tkr
Kostnad: 1 000 tkr
Elevhälsochef
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För att skapa en likvärdighet i kommunen och en röd tråd genom hela förskole/skoltiden
behövs en samordning och tydlig ledning av det elevstödjande arbetet. Elevhälsans
omfattning har ökat under senare år.
Tillsammans med förebyggande och myndighetsutövande arbete inom socialtjänsten arbeta på
ett delvis nytt sätt för att tidigt möte barn i riskzon.
Kostnad: 670 tkr
Specialskola
En elev har blivit antagen till en specialskola till en kostnad av 600 tkr per år.
Kostnad: 600 tkr
E-tjänster
För att möta ett ökat behov av e-tjänster för våra kommuninvånare behöver ett antal moduler
köpas in. E-tjänster förväntas på sikt medföra effektiviseringar men medför troligen extra
kostnader initialt.
Kostnad: XXXXXXX
Guldgruvan
Guldgruvan önskar bli ett kreativt upplevecenter med syfte att vara ett stöd till pedagogiska
verksamheter och bidra till att fler söker till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig
inriktning. Man ska främja intresset för teknik, naturvetenskap, hållbar utveckling och
matematik. På centret ska barnen ges möjlighet att utveckla och stärka sin initiativförmåga,
förmåga att lösa problem, självständigt tänkande och kreativitet. Lärande sker på många sätt,
Guldgruvans ambition är att ge flera möjligheter och infallsvinklar till lärande.
Beslut kring Guldgruvan väntas ta under våren 2017 och kostnaden för 2018 avser den
utökning som ev. beslutas om under 2017.
Kostnad: 600 tkr

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Vårdnadsbidrag
Vårdnadsbidrag är en ersättning med tre tusen kronor per månad för att ta hand om egna barn
i hemmet. Gäller barn mellan ett och tre år. Under 2018 fasas vårdnadsbidraget ut, medför en
minskad kostnad med 230 tkr.
Förskola/grundskola
Effektivisering har genomförts då antalet barn/elever per personal ökat beroende på ökningen
av antalet barn/elever per årskull utan att fler klasser har bildats.
Gymnasium
Neddragning av administrativ personal på Kanalskolan innebär en effektivisering med
500 tkr.
Summa 500 tkr
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Delegerat budgetansvar
Besparing på 2 %
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Sammanställning Behov 2018
Avser
verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Utökad matematik

780

IT-strategi

1 000

Volymförändringar
(tkr)

Nya/förändrade
behov (tkr)

IT strateg

600

Lärarlöner

1 000

Förskola,Lönneberg

Effektiviseringar
(tkr)

500

Guldgruvan

600

Grundskola, klass

600

Gymnasium

1 500

Vuxenutbildning

500

Särskilda behov

1 000

Elevhälsochef

670

Specialskola

600

E-tjänster
Vårdnadsbidrag

-230

Adm Kanalskolan

-500

Totalt

1780

3100
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Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet

2017

2018

2019

2020

Omvårdnadsutbildning

400

700

0

0

Björkäng utökad hyra
drift

597

597

597

597

Kilen utökad hyra drift

240

1 064

1 064

1 064

Moholm utökad hyra
drift

593

593

593

593

1 500

1 500

1 500

1 500

Ny förskoleavd utökad
hyra/drift

410

1 371

1 371

1 371

Läsfrämjande projekt

100

0

0

0

3 840

5 825

5 125

5 125

Utökad elevhälsa
förebyggande
socialtjänst

TOTALT

Investeringar
Lokalinvesteringar - Driftkostnadskonsekvenser
Centralskolans skolgård behöver förbättras för att inbjuda till aktivitet. ca 500 tkr
För övriga skolgårdar och förskolegårdar behöver årligen avsättas medel då lekredskap
behöver bytas ut efter den årliga besiktningen. ca 500 tkr.
Befolkningsutvecklingen påverkar behovet av förskole och skollokaler. Ökas antalet bostäder
bör det finnas i beaktande att främst fler förskoleplatser kommer att behövas.

Investeringar i inventarier
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Arbetsmarknadsutbildning
Lagförändringar
Inga kända lagförändringar.

Volymförändringar
Nya/förändrade behov
AMU
Flera av de som står utanför arbetsmarknaden har psyko-sociala besvär. För att möta och
stödja dessa personer finns ett ökat behov på utredningssidan. En utredare för att bedöma
arbetsförmågan behövs.
Kostnad 500 tkr

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Svårt att genomföra effektiviseringar då verksamheten till största del finansieras med intäkter.

Delegerat budgetansvar
Besparing på 2 %

Sammanställning Behov 2018
Avser
verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Nya/förändrade
behov (tkr)

Utredare

500

Totalt

500

Effektiviseringar
(tkr)

Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet

2017

2018

2019

2020

Öppettider Lina

100

100

100

100

TOTALT

100

100

100

100

Investeringar
Lokalinvesteringar - Driftkostnadskonsekvenser
Inga behov av utökade lokaler eller investeringar.
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Investeringar i inventarier
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Kultur- och fritidsverksamhet
Lagförändringar
Inga kända lagförändringar som påverkar verksamheten.
Det finns förslag på lagkrav vad det gäller tillgänglighet kring kulturskola, men inga beslut är
ännu fattade.

Volymförändringar
Intresset för att deltaga i kulturskolans verksamhet har ökat. Det beror troligen på ökat
elevantal i kommunen och att nya grupper önskar delta i kulturskoleverksamheten.
Under 2017 har kommunen erhållit 350 tkr i statligt bidrag för att möta det ökade behovet.
Det är personal som utökar sina tjänster för att möte behovet.
Om det finns möjlighet att få detta bidrag även 2018 är osäkert. Beviljas inte det statliga
stödet innebär det att elever kommer få delta i kulturskolan under 2017 men avsluta
deltagandet under 2018.
Kostnad per år 350 tkr.

Nya/förändrade behov
Biblioteket
Bidrag från regionen för inköp av litteratur på främmande språk minskas. Behovet av inköp
har inte minskat utan snarare ökat därför behövs ca 50 tkr för att möta behoven.
Önskemål att förändra en biblioteksassistenttjänst till bibliotekarietjänst för att öka
kompetensen, kostnad 60 tkr

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Ett nytt bibliotekssystem för boklån har genomförts tillsammans med åtta andra kommuner i
Skaraborg. Det kommer möjliggöra för kommuninvånarna att låna och lämna tillbaks böcker i
de åtta kommunerna.
Initialt blir det ingen besparing men då systemet kommit igång kan det innebära viss
besparing.

Delegerat budgetansvar
Besparing på 2 %

Sammanställning Behov 2018
Avser
verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Kulturskolan
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Nya/förändrade
behov (tkr)

Effektiviseringar
(tkr)

350
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Avser
verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Nya/förändrade
behov (tkr)

Biblioteket

Effektiviseringar
(tkr)

110

Totalt

350

110

Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet
Bibliotek
Fritidsgård
migration Älgarås

TOTALT

2017

2018

2019

2020

200

200

200

200

50

50

50

50

250

250

250

250

Investeringar
Lokalinvesteringar - Driftkostnadskonsekvenser
Bibliotek
Biblioteken i Moholm och Älgarås flyttar under 2017 till andra lokaler. Årskostnaden för
filialbiblioteket på Krabbängsgården i Moholm blir 143 tkr och för filialbiblioteket i
servicehuset i Älgarås blir 33 tkr.
Kostnad 176 tkr

Investeringar i inventarier

Omvärldsanalys - Budget 2018 Töreboda

25(51)

Individ- och familjeomsorg
Lagförändringar
VUXNA
Inga nya lagändringar aviseras
FÖRSÖRJNINGSTÖD
Inga lagändringar inom ordinarie försörjningsstöd
FLYKTING
Etableringen (ETA) går eventuellt från en rättighetslag till ett program. Program beslutas efter
arbetsmarknadspolitisk bedömning. Farhågan är att fler nyanlända kommer att exluderas
vilket kommer att belasta socialtjänstens försörjningsstöd. Fördelen är att arbetshinder
kommer att identifieras i ett tidigare skede.
Gränskontroller påverkar flykting inströmningen, Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT)
påverkar. Skärpta regler kring anhöriginvandring där det ställs större krav på den som vill få
hit sin familj (egen försörjning, lämplig bostads etc.)
BARN
FLYKTING
I juli 2017 inträder lagförändringar avseende kostnader för ensamkommande barn.
Ersättningen till kommunen kommer i stort sett att halveras. Kommunen kommer under 2017
fortfarande att kunna gå med vinst men under 2018 och framåt kommer denna verksamhet
inte kunna ha ett prognosticerat överskott, verksamheten kommer att i bästa fall gå +-0
avseende placeringar. Konsekvensen av detta är att det inte är säkert att kommunen kommer
att få kostnadstäckning för de tjänster som arbetar med ensamkommande. Inför 2017 har
personalstyrkan på ensamkommande redan minskats med 2,4 personal.
Kommunen startar i slutet av januari 2017 ett eget stödboende för unga vuxna, kommunen
kommer också att avsluta sitt samarbete med Gryning vård HVB hem för ensamkommande i
Mariestad då de inte kan erbjuda vård till de lägre kostnaderna som Migrationsverket kommer
att utbetala from 1 juli 2017. Istället kommer kommunen att inleda ett samarbete med
Gullspångs kommun kring deras kommunala HVB hem för ensamkommande.

Volymförändringar
VUXEN
Under 2015 vårdades 15 personer på institution, 3 jml LVM, 2 i familjehem, 8 på institution
för missbruk och 2 på institution utifrån våldsutsatthet. Under 2015 inleddes 59
vuxenutredningar, 40 personer fick insatser i öppenvård.
Under 2016 vårdades 17 personer på institution, 2 jml LVM, 1 i familjehem, 9 på institution
för missbruk, 1 på härberge och 4 på institution utifrån våldsutsatthet. Under 2016 inleddes 71
vuxenutredningar, 43 personer fick insatser i öppenvård.
Antal årsplatser i budget var 2016 -1,12 stycken och antalet årsplatser i budget 2017 blir 2,29
stycken genom omfördelning av medel inom ram för IFO. Budget 2015 var 1038 mkr och
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2017 blir den 1,5 mkr. Kostnaden för behandlingshem 2016 hamnar på 2,5 mkr.
Volymen är ungefär oförändrad gällande personer som söker hjälp för sitt missbruk (har
kanske ökat något det senaste året) dock beviljas långt fler behandlingshem än vad budget
tillåter. Antalet personer som söker skyddat boende för våldsutsatthet har ökat något. Behovet
av fler årsplatser kvarstår trots omfördelning av budget. Utökning av rambudget behövs för att
få denna budget i balans.
FLYKTING
Socialtjänsten ser också en ny målgrupp utifrån demografi, de nyanlända som i större
utsträckning söker hjälp utifrån bostadslöshet och våld i nära relation. Kunskaper kring
hedersrelaterat våld kommer att behövas satsas ytterligare på.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Vanligt försörjningsstöd exklusive flykting beräknas kunna minska ytterligare under 2017,
framförallt för ungdomar.
FLYKTING
Fortsatt hög inflyttning av nyanlända, andelen personer som får försörjningsstöd efter
etableringen har ökat. Andelen flyktingar som får försörjningsstöd fortsätter att öka i
kostnader. Mottagningsenhetens arbete har dock haft positiv effekt på försörjningsstödet som
inte ökar lika snabbt.
Kostnader för försörjningsstödet för flyktingar har ökad från år till år,
2014; 2,1 mkr
2015: 3,5 mkr
2016: 4.0 mkr tom 161221.
BARN
Fler anmälningar inkommer till socialtjänsten, anmälningarna har ökat med 300 % på 6 år.
Fler utredningar inleds, antalet inledda utredningar har ökat med 200 % på 6 år. Detta medför
ett ökat behov av bemanning. Barn/ungdomsgruppen har ökat sin bemanning men
bedömningen görs att ytterligare en socialsekreterare behöver anställas omgående i
utredningsgruppen. Dels för att klara uppdraget men också för att behålla befintlig personal
vilket varit svårt då 14 medarbetare har slutat i denna grupp på 3 år. Töreboda kommun gör
fler utredningar än Skövde, vi har 4 utredare och Skövde har 17 utredare.
Fler barn familjehems placeras. Under 2016 har 17 nyplaceringar gjorts. Kommunen har
budget för 23 årsplaceringar men har 38 barn placerade barn. Socialtjänsten arbetar hårt för att
dessa barn skall få rätt vård och behandling och för att vården skall ske i våra egna
familjehem. Här behövs en utökning av rambudgeten för att täcka kostnaderna för de faktiskt
antal placerade barn som Töreboda kommun har identifierat inte kan bo kvar hemma.
Töreboda kommuns egen familjehemsverksamhet växer som en konsekvens av ovanstående
och ensamkommande barn som är placerade i familjehem. Det finns idag 44 familjehem med
55 placeringar, ytterligare 20 utredda familjehem utan placering finns. I dag arbetar en person
med att utreda, rekrytera, utbilda och stödja familjehemmen. Det finns behov av att utöka med
ytterligare en tjänst för att hålla god kvalitét och för att vi skall ha kvar våra familjehem och
slippa anlita konsulentstödda familjehem som är tre gånger så dyrt. Tankar finns också på att
samla familjehemsvården IFO och LSS så att handläggningen blir enhetlig i kommunen.
FLYKTING
Av de 17 nyplaceringar som gjorts 2016 är det 8 barn ur flyktingfamiljer. De barn som är
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asylsökande kan vi återsöka kostnaderna för men om de för uppehållstillstånd landar
kostnaderna på kommunen.
Inför 2017 har 2 tjänster från Ensamkommande barn flyttats till att arbeta med
asylsökande/PUT barn med sina vårdnadshavare i Sverige.
Antalet nyanlända familjer som utreds ökar
Familjer där det förekommer hedersrelaterat våld ökar.
Även familjerättsliga ärenden fortsätter att öka inom socialförvaltningen pga. migration.

Nya/förändrade behov
Övergripande IFO
Behov av utbildningsinsatser för nya administratörer/systemansvariga i Procapita. Behov av
att ta in konsult från Tieto för att reda ut Procapita IFO
Behov av ytterligare tjänstebil till IFO, då personalgruppen inte klarar sig på 2 bilar.
VUXNA
Socialtjänsten ser allt fler bostadslösa personer vilket kan medföra ökade behov av tillfälliga
boenden och fler bostadsalternativ. Detta medför ökade kostnader för härbärge, hotell eller
andra lösningar så som stödboendeskontrakt.
Behov av att en person får avsatt tid att arbeta med våld i nära relation, ca 20 % av en
heltidstjänst så att arbetet mot våld i nära relation samordnas på ett bra sätt
Verksamheten har relativt nyutexaminerad personal satsningar behöver göras de närmsta åren
på utbildningar inom området missbruk och behovet av extern handledning kommer fortsatt
att vara stort.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Nya förändrade behov handlar om migration och att fler personer söker pga. bostadslöshet
BARN
Då flera utredare i barn/ungdomsgruppen är relativt nya i yrket behövs både utbildning och
handledning. Detta har tidigare subventionerats av staten via kompetenssatsning på barn/unga.
Inför 2017 har inget aviserats ännu men behovet kvarstår.
Svårigheten att behålla socionomer och rekrytera socionomer har medfört avsevärt ökade
kostnader för rekrytering men också för kompetensutveckling då vi hela tiden får börja om
och utbilda nya handläggare. Forskning visar att varje tappad barnhandläggare kostar
kommunen närmare 400 tkr.
Det förebyggande arbetet behöver utvecklas ytterligare, för att tidigt upptäcka och identifiera
de familjer och barn som behöver insatser från socialtjänsten. Under 2017 har medel beviljats
till fältassistenter som skall röra sig i miljöer där barn vistas, de skall också arbeta
drogförebyggande om detta faller ut väl kommer behov av att permanenta dessa tjänster
finnas. Viktigt att påpeka att risken finns när vi identifierar fler barn som är i behov av stöd att
kostnaderna initialt kommer att öka för att på längre sikt få socioekonomiska konsekvenser åt
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det positiva.
Utbildningsinsatser behövs också på Familjecentralen i vårt familjestöd främst med Marte
Meo för att slippa köpa tjänster och istället klara fler uppdrag på hemmaplan.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
VUXNA
Besparingarna i denna verksamhet kan främst ske genom att vi fortsätter att aktivt erbjuda
vård på hemmaplan via vårt beroendecentrum eller via motiverande samtal hos
socialsekreterare. Detta i kombination med sysselsättning.
Att följa upp beviljade insatser så som kontaktperson.(Under 2016 har delegationen flyttats
från handläggare till enhetschef för att få bättre kontroll vilket vänt ett minus till ett plus).
Verksamheten kommer också tillse att alla i gruppen försörjningsstöd kan handlägga
vuxenärenden för att minska sårbarheten vid personalomsättning. I dag finns 1, 5 tjänst på
vuxenenheten som handlägger enbart vuxenutredningar.
Verksamheten är redan extremt slimmad och då behovet hos medborgarna styr är det svårt att
hitta besparingsalternativ.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Effektiviseringar har skett via omfördelning av tjänster som blir mer specialiserade. Detta har
haft direkt effekt på försörjningsstödet. Via en evidensbaserad utredning som kallas DUR
identifieras arbetshinder snabbare vilket medför att personen kan lotsas rätt snabbare.
Sysselsättningsprogrammet som arbetar med de mest utsatta hade under 2015, 50 % som gick
vidare i egen försörjning.
Vårdcentralen har anställt Rehab koordinator vilket har haft gynnsam effekt på
försörjningsstödet. Samverkan blir bättre mellan olika instanser vilket har påverkan på
försörjningsstödet.
DUA projektet har haft direkt påverkan på ungdomsarbetslösheten som i Töreboda under
2016 minskat med 6 % detta har haft effekt på försörjningsstödet för ungdomar och beräknas
fortsätta ha effekt under 2017. Resultatet är minskat behov av försörjningsstöd för ungdomar
BARN
Verksamheten har redan omstrukturerats för att bli så effektiv som möjligt, Eftersom det är
behoven som styr i denna verksamhet, antalet barn/unga och familjer som behöver stöd är det
svårt att hitta besparingar. Att fortsätta arbeta med egna familjehem är en framgångsfaktor om
vi inte hade haft egna familjehem hade kostnaden för familjehemsvården varit tre gånger så
hög. 2 handläggare arbetar i dag strukturerat med att följa upp familjehemsplaceringarna för
att snabbt kunna bedöma om någon placering kan avslutas.
Det förebyggande arbetet är fortsatt viktigt för att minska kostnaderna framöver.
Effektivisering skulle vara om vi kunde finna en väg att behålla vår personal då vi tappar i
effektivitet varje gång någon byts ut.
Delegationen för att tillsätta kontaktfamilj och kontaktperson har flyttats från handläggare till
enhetschef för att få bättre kontroll detta har också medfört att minus har vänts till att klara
lagd budget för detta.
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Delegerat budgetansvar
VUXEN/FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Då ny enhetschef för vuxengruppen tillsattes under 2016 som enbart skall var chef över denna
grupp finns goda möjligheter till att så småningom delegera budgetansvar. Initialt skall nya
enhetschefen redovisa budgeten för sina medarbetare varje månad för att skapa förståelse för
budget i gruppen.
BARN
Ny enhetchef har tillträtt under 2016 för barn/unga och förutsättningarna finns idag för att
delegera ner budgetansvar främst till familjehemsverksamheten och ensamkommande barn.
Detta kommer att arbetas med under 2017.
Under 2017 får familjecentralen/familjestöd delegerat budgetansvar.

Besparing på 2 %
VUXEN
Nettoramen för verksamheten är 3.4 mkr, besparing på 4 % innebär 136 tkr. Svårt att hitta
besparingar i denna verksamhet då behovet av placering på institution de senaste 2 åren har
varit högre än budgeterat och de två senaste åren varit orsaken till att budgeten inte är i
balans. För att kunna genomföra besparingar måste behovet av institutionsvård minska.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Nettoramen för försörjningsstöd exklusive flykting är 8 240 mkr, besparing på 2 % innebär
165 tkr. Detta är möjligt att fortsatt hämta in om handläggarna arbetar mer effektivt med att få
personer vidare i självförsörjning på samma sätt som under 2016. Projektet DUA kan också
bidra med att minska försörjningsstödet för ungdomar.
FLYKTING
Fortsatt nära arbete med mottagningsenheten, deras projekt får direkt effekt på
försörjningsstödet för flyktingar.
BARN
Barn unga har en nettoram på 15 676 mkr, en besparing på 2 % motsvarar 313 tkr. Arbeta för
att HVB hems vård bara skall endast användas i absoluta nödfall då detta är väldigt kostsamt
och en besparing på 313 tkr skulle kunna vara möjligt. Svårt att se övriga besparingar i denna
verksamhet som inte får direkta konsekvenser för barn/unga och deras familjer.
Familjecentralen har en nettoram på 3 713 mkr, en besparing på 2 % motsvarar 74 tkr.
Besparingen skulle då innebära helt stop på utbildning och handledning då det annars måste
handla om minskning på någons tjänst. Familjecentralen/stödet har inte så många delar som
man kan bespara på utöver personalkostnader.
FLYKTING
Ensamkommande har en ram +- 0. I denna verksamhet arbetar vi för att plocka hem dyra
placeringar från externa parter till vårt eget stödboende i Töreboda samt omplaceringar till
boendet i Gullspång.
2,4 tjänster kommer att minskas på ensamkommande 2017.
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Sammanställning Behov 2018
Avser verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Institution Vuxna

400

Barn-1 tjänst

600

Familjehem- 1
tjänst

600

Nya/förändrade
behov (tkr)

Utbildningsinsatser
barn/unga

100

Insatser rekrytering

100

Effektiviseringar
(tkr)

Beroende på utfall
av fältare 2 tjänster
2018
FLYKTING
förändrad ETA

?

FLYKTING, fortsatt
ökning av
försörjningsstöd

?

Totalt

1 600

200

Behöver påpeka att 2017 års budget finns budget för fältassistenter med 1 mkr utifrån
reviderad budget 2017.
Under 2018-2019 kan vi klara av att finansiera tjänster på EKB med sparade medel men 2020
finns risk att statliga medel inte täcker våra kostnader för EKB

Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet

2017

2018

2019

2020

Flykting/skyddsplaceringar,
familjerätt mm

4 000

3 500

3 500

3 500

TOTALT

4 000

3 500

3 500

3 500

Investeringar
Lokalinvesteringar - Driftkostnadskonsekvenser
FLYKTING
Driftkostnader för stödboendet för unga vuxna kommer att tillkomma, om boendet är belagt
med Ensamkommande barn förväntas kostnadsteckning från Migrationsverket. Beläggs det
med övriga unga tillkommer en kostnad.
Utöver detta inga planerade driftskostnader för IFO

Investeringar i inventarier
BARN
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Familjecentralen är i behov av nya möbler till sitt samtalsrum, där individuella samtal hålls
men också grupputbildningar. Befintliga möbler är förverkade, ca kostnad 50 tkr.
Kostnaderna täcks av investeringsbudget för IFO.
Inga övriga investeringar på IFO planeras
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Äldreomsorg
Lagförändringar
En särskild utredare, utsedd av regeringen, ska ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan
för äldreomsorgen. Planen beräknas vara klar 31 mars 2017. Syftet med planen är att genom
långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den
framtida äldreomsorgen. Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder som syftar till:






högre kvalitet och ökad effektivitet
förebyggande och rehabiliterade insatser
tryggad personalförsörjning
översyn av särskilda boendeformer
användning av välfärdsteknologi

Resultatet av utredningen kan komma att påverka inriktningen för kommunens äldreomsorg
framöver.
Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige från mitten av 2018 och ersätta
personuppgiftslagen. Den kommer dock behöva kompletteras med vissa nationella regler.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur den svenska lagstiftningen på området
bäst anpassas till förordningen. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU
vilket underlättar för företag att verka på hela unionens inre marknad.
Det är viktigt att vi redan nu börjar planera hur vi ska anpassa oss till dataskyddsförordningen.
Vi kan till exempel behöva införa nya rutiner för att tillmötesgå dataskyddsförordningens
utökade krav på öppenhet och de registrerades rättigheter.

Volymförändringar
De kommande årtiondena kommer andelen av befolkningen i yrkesverksam ålder att minska i
förhållande till grupperna yngre och äldre. De allra äldsta kommer att öka i antal samt fler
kommer drabbas av demenssjukdom. Gruppen äldre kommer i större utsträckning vara i
behov av anpassade och tillgängliga bostäder. De flesta äldre bor i det ordinarie
bostadsbeståndet, ofta i en bostad som inte är fullt tillgänglig, där det t ex saknas hiss. Här ser
vi fram emot det planerade bygget av bostäder för äldre i området Kanalparken.
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Prognos avseende förändring per åldersintervall (65 år och äldre) Töreboda 2018 - 2020
(Statisticon)
Ålder

65 - 79
år
80 + år
Delsum
ma:

Progn
os

Septem
ber

Förändri
ng

Progn
os

Förändri
ng

Progn
os

Förändri
ng

Progn
os

Förändri
ng

Progn
os

2016

2016 *)

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

1 741

1 739

41

1 780

12

1 792

14

1 806

6

1 812

550

569

-6

563

10

573

11

584

6

590

2 291

2 308

35

2 343

22

2 365

25

2 390

12

2 402

*) Antagande om + 10 personer i intervallet 0-5 år fram till årsskiftet samt antagande om - 10 personer i
intervallet 80 + år fram till årsskiftet.

Tillväxten av antal invånare över 65 år och äldre kommer fram till 2020 öka med ca 70
personer (65-79 år) och med ca 40 personer (80 år och äldre) i Töreboda kommun(se tabellen
ovan).
Detta innebär ett ökat tryck på äldreomsorgen, med volymökningar inom hemtjänst,
dagverksamhet och boenden för äldre. Gruppen i åldrarna över 80 år ökar under kommande
år. I takt med generationsskiften och ökad levnadsstandard ställer människor nya krav på
samhällets välfärdstjänster. Vi ser redan i dag en förskjutning av insatser från särskilt boende
till hemvården.
Den ökade individualiseringen och valfriheten kommer att innebära att det inte är
standardiserade lösningar som gäller.
För att möta volymökningen som kommer ske succesivt de kommande åren behöver vi hitta
arbetssätt som stimulerar till innovationer i verksamheten samt ett strategiskt hälsofrämjande
arbete på alla nivåer.
Boende för äldre
Inriktningen har varit att öppna upp Aspen gul som särskilt boende igen (2016-2017) och
därmed utöka antalet boendeplatser med 8 lägenheter. Verksamheten ser dock inget behov av
utökning av antalet särskilda boende platser.
Förslaget är att flytta en avdelning särskilt boende (7 lägenheter) från Krabbängsgården i
Moholm till Aspen gul på Björkängen. En volymökning med 1 lägenheter (från 85 till 86).
Beräknad personalförstärkning är 0,6 årsarbetare undersköterska dag/kväll och helg Aspen
gul. Nattbemanningen på Björkängen behöver utökas i och med en hel avdelnings öppnande,
vilket ger en ökning av 1,95 årsarbetare nattetid. Dessutom krävs en förstärkning av
legitimerad personal i form av 1,0 årsarbetare totalt (fördelat mellan sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast).
Den avdelning på Krabbängsgården som föreslås flyttas till Aspen gul kan med fördel
användas till annan verksamhet t.ex. LSS. Vid en sådan omställning kan nuvarande
enhetschef samt de legitimerade på Krabbängsgården fortsätta driva den nya verksamheten
tillsammans med omvårdnadspersonal.
Hemvård
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För att möta den ökande äldre befolkningsgruppen är huvudinriktningen att den enskilde ska
kunna bo kvar i sin bostad hela livet. En förutsättning är tillgängliga och anpassade bostäder
för ett självständigt och oberoende liv. Detta i sin tur ger möjligheter till gemenskap och ett
meningsfullt sammanhang. Ett steg i denna riktning är satsningen på trygghetsbostäder vid
Kanalparken samt eventuellt även en byggnad med trygghetsbostäder på nuvarande
Björkängens parkering.
En omställning av insatser från särskilda boenden till insatser via hemtjänst i ordinärt boende
innebär att resurserna den närmaste tiden behöver ökas inom hemtjänsten för att möta behov
av vård och omsorg hos den ökande befolkningsgruppen 80 år och äldre. Framgångsfaktorn är
inte enbart att öka bemanningen utan förutsätter också ett framgångsrikt och förebyggande
arbetssätt.
Volymförändringen i hemvården beräknas bli 4,0 årsarbetare undersköterska samt en
utökning av budgeten för hjälpmedel och leasingbilar. Vi beräknar att finansiera dessa
årsarbetare med stadsbidrag för ökad bemanning 2018.
Äldreomsorg 2019-2030
Inriktningen för stöd och omsorg är även i framtiden att den ska bedrivas i det ordinära
boendet i bostäder som ska vara anpassade för att leva livet ut i. Vi ser också att det kommer
att bli mer avancerad hälso- och sjukvård i de ordinära boendena och att teamsamverkan inom
vård- och omsorg men även med externa aktörer blir mer och mer vanligt och en förutsättning
för att börja arbeta mer patient/brukar fokuserat. Fram till 2030 ser vi att den äldre
befolkningen (80+) kommer fortsätta öka från dagens ca 570 personer till ca 830 år 2030, en
ökning på nästan 30 %.
Volymförändringen under dessa år i hemvården kommer uppskattningsvis att bli en ökning
med 2,0 årsarbetare undersköterska varje år samt en utökning för hjälpmedel och leasingbilar.
För legitimerade/handläggare krävs en ökning med 1,5 årsarbetare per år.

Nya/förändrade behov
Det kommer att krävas en strategi för att rekrytera, behålla och utveckla personal till
verksamheterna i en allt högre konkurrens. Den demografiska utvecklingen ökar behovet av
arbetskraft inom de offentliga verksamheterna. Vi tittar på nya metoder för att stärka
medarbetarnas arbetsmiljö, både den fysisk och psykiska delen. Det är viktigt att coacha
medarbetarna till att se sin egen potential så att de utvecklas, känner motivation och
välbefinnande i sitt arbete.
Om kvaliteten ska öka, kunna möta den åldrande befolkningen och samtidigt hålla
kostnaderna i schack, kan samhället inte fortsätta att producera vård och omsorg på samma
sätt som görs idag. För att klara hälso- och sjukvård samt omsorg år 2050 måste vården gå
från sjukvård till förebyggande vård med fokus på att minska risken för att sjukdomar uppstår.
Inom äldreomsorgen kan ny teknologi bidra till att öka kvaliteten såväl som effektiviteten.
Arbetet inom nationell eHälsa har under åren gått från att omfatta IT- och teknikutveckling till
att fokusera på att utveckla sådana processer och stöd hos verksamheterna som krävs för att
säkra individens hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Därmed ökar graden av komplexitet
och behovet av struktur i verksamheterna.
Vilken teknik som kommer att vara aktuell inom de närmaste åren går dock inte fullt ut att
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förutse, då utvecklingen av informationssamhällets möjligheter inom vård- och omsorg går
mycket snabbt. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa utvecklingen av produkter och
tjänster, titta på vad som används i andra kommuner och börja testa produkter och tjänster i
Töreboda för att se vad som passar just här.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta ett nationellt samordningsansvar för en
ända-målsenlig och strukturerad dokumentation i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst,
samt att underlätta för vårdgivare och utförare inom socialtjänsten att införa och använda en
nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk, bl.a. genom en satsning på
utbildning på lokal nivå. Socialstyrelsen ska även etablera och driftsätta en organisation för
långsiktig förvaltning och löpande vidareutveckling. Med detta följer behovet av att se över
nuvarande regler kring dokumentation.
I nuläget har Äldreomsorgen en IT-samordnare på 0,35 årsarbetare, för att klara av uppdraget
samt att omvärldsbevaka och utveckla digitaliseringen inom verksamheten finns behov av 1,0
årsarbetare.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Ett förebyggande arbetssätt är ofta långsiktigt kostnadseffektivt och därför
samhällsekonomiskt motiverat, men framför allt handlar det om att de äldre kan få ett gott och
självständigt liv under en längre tid. Många olyckor, exempelvis fallolyckor, går att undvika.
God och näringsrik mat, fysisk aktivitet och starka sociala nätverk kan verka förebyggande
mot ohälsa. Viktiga verktyg är ett prestigelöst teamsamarbete, coachande ledarskap samt ett
aktiverande- och personcentrerat arbetssätt.
Under 2016 fördubblades antalet besökare på dagverksamheten (biståndsbedömd och öppen
verksamhet). Dagverksamheten är en social mötesplats som ger möjlighet till aktivitet och
träning. Utökning av dagverksamhet och träffpunkter stärker den enskilde och förebygger
ohälsa. En satsning på dessa verksamheter kan initialt medföra en kostnad men på lång sikt
leder dessa till ett ökat oberoende i form av minskat behov av hemtjänst.
Redan under 2017 planeras att skapa ett arbetssätt där arbetsterapeut och biståndshandläggare
utvecklar samarbetet med att utreda behov av insatser i ett tidigare skede än vad vi hitintills
har gjort. Syftet med arbetssättet är att skapa ett oberoende som innebär att den enskildes
hälsa och livskvalitet stärks, eventuella risker upptäcks på ett tidigt stadie och minimerar
behovet av insatser. Arbetssättet beräknas medföra att volymökningen i hemvården kan hållas
nere.
För hemvården är en effektiv lösning digitala nycklar som hanteras i personalens
mobiltelefoner. Resultatet blir mindre administration, minskat antal resor (t.ex. på grund av
glömda nycklar), mer tid för vård och omsorg samt bättre möjlighet till uppföljning för att
kvalitetssäkra verksamheten. Önskemål finns att införa detta system redan 2017.
Diskussioner förs om det finns arbetssätt inom hemvården som kan förändras och då framför
allt när det gäller service insatser. Dessa insatser så som städ, inköp, hjälp att uträtta ärenden
kanske ska skötas av en egen grupp medarbetare som inte har krav undersköterska i sin
profession utan har andra kompetenser och förmågor. Det kan finnas många vinster i detta
framföra allt med tanke på framtidens rekrytering av undersköterskor som inte kommer att
räcka till.
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Delegerat budgetansvar
Arbetet med att göra medarbetarna delaktiga och medvetna om ekonomiska förutsättningar
samt budgetprocessen pågår ständigt i verksamheten.
Inom äldreomsorgen har flera arbetsgrupper redan ett delegerat budgetansvar och flera är på
väg in i ett sådant ansvar.

Besparing på 2 %
Under flera år har Äldreomsorgen arbetat strukturerat med att anpassa verksamheten till
budgetramen. Äldreomsorgen har de senaste åren inriktat sig på att skapa ett värdigt liv och
välbefinnande med kvalité och brukarnöjdhet. Tillsammans försöker alla medarbetare skapa
en kultur som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Målsättningen är
att öka individens oberoende utifrån ett aktiverande förhållningssätt.
Utifrån nuvarande budget ser vi inga möjligheter att göra nedskärningar i verksamheten. Det
vi ser är dock att den planerade öppningen av avdelningen Aspen gul med 8 lägenheter
särskilt boende inte behöver genomföras som en utökning av platser. Istället kommer en
omfördelning av platser genomföras som är beskrivet under rubriken "Volymförändringar".
Detta innebär en besparing på ca 1200 tkr.
Det vi behöver göra är att investera i nya arbetssätt som på sikt leder till att våra brukare
behöver oss mindre och klarar sig i större utsträckning självständigt. Vi ser här arbetssättet På
väg som en vägvisare i hur nya arbetssätt kan vara framgångsrika. Förslag på nya arbetssätt:










Ökat samarbete mellan arbetsterapeut och biståndshandläggare för att satsa på att den
enskilde ska klara sig längre i ordinärt boende. Detta samarbete ska ske när den
enskilde kontaktar biståndshandläggare första gången.
Ge möjlighet till sjuksköterskan/distriktssköterskan att införliva personcentrerad vård
och omsorg där man är patientansvarig i samarbete med omvårdnadspersonal och
övriga teamet.
Genom att biståndshandläggarna börjar arbeta behovsinriktat och systematiskt via
IBIC (Individens behov i centrum) kommer fokus att ligga på individens behov och
mål. Med detta som grund kan bemanningen av omvårdnadspersonal säkerställas
utifrån brukarens genomförandeplan.
Stödteam för personer med demenssjukdom i ordinärt boende. Detta ska vara
integrerat i de ordinarie hemvårdsgrupperna och innebära ett arbetssätt där några få
omvårdnadspersonal i varje hemvårdsgrupp ges spetskompetens och vägledning av
demenssamordnaren. En utveckling av demenssamordnarens roll kommer bl.a. kräva
ett ökat och förbättrat samarbete med Närhälsan. Detta som ett komplement till stöd
och råd, avlösarservice, anhörigstöd och dagverksamhet för att möjliggöra ett för
individen önskat kvarboende i ordinärt boende.
Dagverksamhet, samverkan med frivilligorganisationer, tränings/aktivitetsgrupper
samt trygghetsvärdar är viktiga delar i att skapa positiva mötesplatser för äldre.
Positiva mötesplatser med hållbarhet över tid är för den enskilde ofta det som kan göra
skillnad i känslan av en meningsfull vardag och förlångsamma behovet av insatser
från kommunen.
IT-baserade hjälpmedel, planering, logistik och uppföljning är verktyg som vi tror
ökar kontinuitet, kvalité och effektivitet.
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Sammanställning Behov 2018
Avser
verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Särskilt boende
Omvårdnadspers

Nya/förändrade
behov (tkr)

Effektiviseringar
(tkr)

1 500

Särskilt boende
Legitimerade

650

Kanalparken
Hyra

450

Förebyggande

-500

Digitalisering
Utökning av tjänst

400

Digitalisering
Produkter

1 630

Omfördelning
särskilda boende
platser

-1 200

Hyresintäkt

-115

Totalt

2 600

2 030

-1 815

Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet
Larm RKHF

2017

2018

2019

2020

200

200

200

200

Förstärkning
natt/ökad hemvård

1 000

0

0

0

TOTALT

1 200

200

200

200

Investeringar
Lokalinvesteringar - Driftkostnadskonsekvenser
Boende för äldre
När brukare på särskilt boende flyttar från Krabbängsgården till Aspen gul krävs en snabb
omställning till annan verksamhet i lokalerna för att inte tappa hyresintäkter.
Krabbängsgården kommer att inrymma 2 verksamheter utöver äldreomsorgen, biblioteksfilial
samt ny verksamhet i den lokal som tömts i samband med flytt till Aspen gul.
Biblioteksfilialen genererar en hyresintäkt på 115 tkr.
Lokalinvesteringar
I och med att personalgruppen växer krävs utrymme t.ex. kontor, omklädningsrum,
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personalrum med mera. Tanken är inte att investera i nya lokaler utan att inventera befintliga
och eventuellt bygga om till lämpliga lokaler, men under 2018 kommer vi inte att ha råd med
detta.

Investeringar i inventarier
Utbyggnaden av eHälsa samt system och tekniska förutsättningar kräver långsiktiga
investeringar så som:







Digitala lås
2-faktors inloggningar till alla medarbetare
utbildningskostnader
licenser
inköp av fler datorer, mobiltelefoner samt läsplattor
övrig välfärdsteknologi
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LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade)
Lagförändringar
Ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal gäller from 1/4 2017. Där kommer tiden för
utskrivningsklara patienter att ändras från idag 30 dgr till 5 dgr. Det ger kommunen ett ökat
ansvar att mycket snabbare klara av verkställighet av beslutade insatser. Personal och vid
behov även bostad måste finnas tillgängligt så att inte betalningsansvar träder in (ca 4 tkr per
dygn).
Försäkringskassan har gjort förändringar i sin bedömning av grundläggande behov, vilket
innebär större svårigheter att får personlig assistans beviljad av Försäkringskassan. Följden
blir att kommunen får ett större ansvar att ge insatser till denna målgrupp. Antingen med
hemtjänst, avlösarservice eller personlig assistans i kommunens regi.

Volymförändringar
LSS-boende: Behov av en ny gruppbostad kan inte skjutas fram längre än till år 2018.
Socialpsykiatri: Det finns en större efterfrågan om personer med dubbeldiagnos,
neuropsykiatrisk/psykisk sjukdom eller missbruk/psykisk sjukdom. Vi bör förbereda oss för
någon form av boendestöd som är mer inriktad mot dessa målgrupper.
Daglig verksamhet: antalet arbetstagare ökar.

Nya/förändrade behov
Målgrupp högfungerade personer som har stora behov av stöd i de sociala behoven. För
målgruppen finns ett stort behov av struktur, tillhörighet och trygghet. Flera uppvisar stora
sociala problem med missbruk och en svår uppväxt i kombination med funktionsnedsättning.
Kompetensutveckling: Vi behöver för en del av tjänsterna i verksamheten höja
kompetensnivån från stödassistent (gymnasial utbildning) till stödpedagog (eftergymnasial
utbildning). Det bör vara möjligt att kunna erbjuda redan anställd personal möjligheter till
vidareutbildning med visst stöd från arbetsgivaren.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Vi har det tre sista åren utökat antal platser i gruppbostäderna så idag ser vi inte något
utrymme att utöka mer inom nuvarande gruppbostäder.
Effektiviteten och resultatet kan förbättras om SIP (samordnad individuell planering) fungerar
bra.
Genom Killingens utbyggnad kan fler personer få omsorg till en lägre genomsnittlig kostnad.
LSS har en jobbcoach som jobbar mycket aktivt ut mot externa arbetsplatser. Att hitta nya
arbetsplatser är lika viktigt som att finnas till för både brukare och handledare.
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Delegerat budgetansvar
Arbetet med att delegera ut budgetansvar till arbetslagen påbörjas under 2017.

Besparing på 2 %

Sammanställning Behov 2018
Avser
verksamhet:

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Ny gruppbostad

Nya/förändrade
behov (tkr)

Effektiviseringar
(tkr)

4 800

Internutbildning
till stödpedagog

700

Nytt HSL-avtal

100

Socialpsykiatri

400

Killingen

350

Daglig
verksamhet

250

Effektiviseringar

-1 100

Totalt

100

5 800

700

-1 100

Välfärdsmedel 2017-2021
Avser verksamhet

2017

2018

2019

2020

TOTALT

Investeringar
Lokalinvesteringar - Driftkostnadskonsekvenser
Investeringar i inventarier
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Teknisk nämnd
Lagförändringar
VA, Töreboda: att vi ej uppfyller EU krav gällande kväverening innebär ökande
investeringskostnader samt driftkostnader för Töreboda reningsverk.
En konsultutredning har genomförts som pekar på att ett första steg att komplettera
reningsverket kan vara möjlig att genomföra för ca 7 mnkr. Ett stag som behöver genomföras
redan 2017. Efter detta kommer våra driftkostnader att öka samtidigt behöver en utvärdering
göras för ytterligare åtgärder. Åtgärder som med all säkerhet kommer att kräva en ny
tillståndsprövning för reningsverket.
Fastighet, Töreboda: Kraven på åtgärder, gällande ventilation är inte nya men de
börjar komma ikapp oss, bedömd kostnad de närmsta 3-5 åren är 6-12 mnkr över
perioden. Kraven på ventilationsåtgärder efter myndighetsförelägganden har utförts
med hjälp av energisparåtgärder, dessa måste återföras i budgeten.
För att upprätthålla nuvarande nivå gällande underhåll behöver 1 mnkr återföras
budgeten.
Samtliga avdelningar: krav på digital personalliggare på byggarbetsplatser medför
ökad administration.
Gata MTG, verksamhet hamn/skärgård: sedan något år tillbaka har förbud införts
mot tömning av septiktankar till sjöss vilket medför ett ökat behov av
tömningsanläggningar i MTG-kommunerna (Vänern, småsjöar och Göta kanal).

Volymförändringar
MTG Fastighet: för oss som utförare kan det komma att innebära fortsatt behov av
ytterligare lokaler och kompletteringar av det som utförts, då den stora inflyttningen skapar
behov inom förskolor, skolor samt boende, detta får studeras särskilt tillsammans med
verksamheterna.

Nya/förändrade behov
Gata Töreboda/Gullspång: för att komma tillrätta med det undermåliga
asfaltsunderhållet behöva en inventering utföras som ska ligga till grund för en
långsiktig plan.
VA, MTG: de investeringar som görs inom verksamheten innebär att
brukningsavgifterna kontinuerligt behöver höjas med 3-5 % per år.
Fastighet, MTG: bevaka att det tas höjd i budget för de ökade drifts- samt
verksamhetskostnader den högre investeringsvolymen medför.
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Effektiviseringar/möjliga besparingar
Gata, MTG: Utbytet till LED gällande gatubelysningen ger lägre kostnader, vilket
kommer att leda till att vi kan öka drift- och underhållsåtgärder. Utbytet till LED
kommer att även öka upplevelsen av trygghet för våra kommuninvånare.
Samtliga verksamheter, MTG: Verksamhet teknik står inför en generationsväxling
där organisationsmodellen kommer att ses över.

Summering av resursbehov och effektiviseringar
Tabell budget 2018
Lagförändringar
(tkr)
VA, reinvestering och
utbyggnad
kvävereduktion
(taxeökning)

2%

Gata,
beläggningsinventering
och vassröjning

Volymförändringar
(tkr)

Nya/förändrade
behov (tkr)
3%

200

Gata, besparing bidrag
till enskilda vägar
Fastighet, Återföring
av budget för
energisparåtgärder
Fastighet,
underhållsskuld
Generellt,
digitalisering
Totalt
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Effektiviseringar
(tkr)

-100
200

1 000
150
1 550
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Miljö och byggnadsnämnd
Lagförändringar
Bygglov
Med rådande bostadsbrist både i riket i kommunerna förväntas antalet bygglov inom
kategorin enkla bostäder att öka. Anledningen är också Boverkets nya regler för
bostadsutformning och ombyggnad till bostad som gör det enklare att bygga boenden med
gemensamma utrymmen för t.ex. studenter, ungdomar och nyanlända. Regeringen har också
infört ett årligt statsbidrag för ökat bostadsbyggande som kommunerna kan söka hos
Boverket.
Miljötillsyn
Inom miljötillsynen kommer ett antal nya BREF:ar, dokument med EU:s krav om bästa
tillgängliga teknik, för en del verksamheter. BREF-dokument är bindande för
verksamhetsutövare och det blir nya krav att förhålla sig till i tillsynen. Viss tid kommer att gå
till kompetensutveckling av handläggare vilket kan rymmas inom verksamheten.
Jordbruksverkets krav på godkända funktionstester hos större sprutor för bekämpningsmedel
är en nyhet i lantbrukstillsynen, uppdraget ryms i befintlig verksamhet.
Nya B-tillståndsansökningar enligt miljöbalken förväntas inom lantbruk, särskilt avseende
nya och utökning av befintliga slaktkycklingsanläggningar. Förvaltningen är remissinstans
samt tillsynsansvarig på anläggningarna när de väl tas i drift. Handläggning av dessa ärenden
innebär att prioriteringar görs inom budgeten för dagens miljötillsyn genom viss
omfördelning av arbetsuppgifter från miljötillsyn till lantbruk. Viss miljötillsyn kommer att
stå tillbaka med nuvarande intäktsnivå till verksamheten.
Tobakstillsyn
I tobakslagen väntas förändringar till år 2018 som innebär att det blir tillståndspliktigt att sälja
tobak och en ansökan ska då av prövas oss som tillsynsmyndighet, idag är det
anmälningsplikt. Fler miljöer väntas bli klassade som rökfria enligt lagen och därmed
tillsynspliktiga. Både tillsyn och det administrativa arbetet med tobakstillsynen ökar för
inspektörerna. Verksamheten förväntas klara den här ökningen genom effektivisering i
livsmedelsinspektionen och omfördelning av arbetsuppgifter.
Skulle även tillsynskravet i tobakslagen förändras så att alla verksamheter ska besökas årligen
räcker däremot inte de personella resurserna till, nu är besöksfrekvensen inom MTG vartannat
år.
Enskilda avlopp
Enligt Miljöbalken ska Sveriges kommuner utöva tillsyn på de enskilda avloppen och EU
ställer krav på medlemsländerna via Vattendirektivet från år 2000, vilket syftar till att skydda
och förbättra EU:s alla vatten. Kravet är minst 5 % åtgärdade avlopp om året vilket MTGkommunerna idag inte når upp till. Inspektörerna redovisar sin tillsyn och antalet åtgärdade
avlopp till Hav- och vattenmyndigheten som årligen rapporterar till EU. Andelen åtgärdade
avlopp inom MTG är knappt 1 % år 2016. Från och med år 2017 finns personalförstärkning
på plats och andelen väntas gå upp till mellan 2 – 2,5 %.
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Ska MTG-kommunerna närma sig kravet på 5 % behövs ytterligare resurser till
handläggningen av enskilda avlopp. En omfördelning av arbetsuppgifter inom verksamheten i
övrigt är inte möjlig för att uppnå resultat. Den här handläggningen är mera omfattande och
behovet är ytterligare minst en tjänst på området för att komma närmare 5 % -kravet. Viss del
finansieras av handläggningsavgifter.

Volymförändringar
Bygglov
Det senaste 2-3 åren har det skett en kraftig ökning av antalet sökta bygglov och inkommande
ärende. Personal i enheten har arbetat hårt för att hålla handläggningstider och prioriterat
bland inkommande ärende där framförallt äldre oavslutade ärenden och klagomål fått stå
tillbaka. Förstärkning i organisationen har skett under slutet av år 2016.
Det är svårt att se om ökningen inom bygglov kommer att fortsätta eller inte. En bibehållen
hög nivå utifrån 2016-års ärendemängd kan hanteras av byggenhetens personal. Klagomål och
äldre ärenden kommer att hanteras i större utsträckning men fortfarande utifrån
prioriteringsordning. Sker en ökning av bygglovsärenden i motsvarande omfattning även
under år 2017 och 2018 finns behov av personalförstärkning för att klara uppdraget, en sådan
ökning är inte finansierad i budget.
Intäkter från bygglovsavgifterna ökar och går mot ett överskott mot budget för år 2016,
kostnaderna för byggavdelningen ökar också och flera resursförstärkningar är gjorda utan att
budgetutrymmet kompenserats. De ökade intäkterna och kommunbidragen täcker i stort sett
verksamhetens behov för nuvarande personal, rumshyror och andra driftkostnader. Den ökade
personalstyrkan gör också att chefen för avdelningen lägger mera tid på ledning och
personalfrågor mot tidigare då handläggning av ärenden utgjorde en större del av uppdraget.
Hälsoskydd
Inom hälsoskydd ser verksamheten en stadig ökning av antalet klagomål från allmänheten och
personalförstärkning finns på plats från och med år 2017 för att möta kraven i denna
hantering. Under år 2017 gör enheten ett omtag i sin organisation av arbetet och tar fram
rutiner som strukturerar handläggningen och ger medborgarna ett bättre omhändertagande.
Miljötillsyn
Miljötillsynstaxan i MTG är jämförelsevis låg. En justering av taxebeloppen och en möjlighet
att debitera en schablonavgift för resekostnader skulle stärka ekonomin inom miljötillsynen
och ge en bättre fördelning mellan de skattefinansierade delarna av miljötillsyn och naturvård
som ska komma medborgarna till godo och den tillsyn som utförs hos verksamhetsutövare. En
taxejustering finansierar förmodligen inte hela behovet av resursförstärkning för att höja
frekvensen inom miljötillsynen framför allt gällande ej tillståndspliktiga U-objekt, en utökad
skattefinansiering är fortfarande aktuell. Under år 2017 ligger fokus på arbete med en översyn
av taxan och kostnadstäckning för olika uppdrag, önskvärt är att ha justerade taxebelopp och
en utökad ram för miljötillsyn på plats till år 2018.

Nya/förändrade behov
Kompetenser och personalförsörjning
I och med förestående pensioneringar av personal med spetskompetens under år 2018 finns ett
behov av att knyta till sig och att behålla och utveckla befintliga kompetenser inom
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miljöavdelningen. Specifika natur- och miljövårdsuppdrag behöver läras ut och en längre
överlämningstid kommer att behövas.
För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att göra rättssäkrabedömningar i
myndighetsutövningen är kompetensutveckling viktig och måste ges det utrymme som
behövs. Det är i skrivande stund svårt att analysera behovet på annat sätt än att påtala att det
finns och kommer att behöva resurser. Återigen är det personalbudgeten som påverkas och
behöver justeras.
Miljöstrategiskt arbete
MTG-kommunernas önskemål och behov av miljöstrategiskt arbete kommer troligtvis att öka.
Ett halvtidsuppdrag för miljöstrategiskt arbete ska från och med år 2017 inrymmas i
verksamhetens budget och hantera det övergripande miljöstrategiska arbetet för 3 kommuner.
Det förväntas bli en prioritering av vilka uppdrag som kan hanteras med den resursen. Här
behövs en utvärdering av kommunernas behov och hur stort uppdraget från kommunerna till
verksamheten är på sikt.
Ekonomisk fördelningsprincip av IT-kostnader
Nya förutsättningar för fördelningen av IT-kostnader är en osäkerhetsfaktor för verksamhet Miljö-och
bygg som inte kan beräknas idag.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Digitalisering
De pågående planerna på digitalisering av tjänster och verksamhetens eget arbete kommer på
sikt att påverka ärendehanteringen positivt, framförallt för byggsidan. Även kansliarbetet
kommer att effektiviseras genom detta och ge utrymme för ett större stöd till handläggare och
mera kvalificerade arbetsuppgifter för kanslipersonalen. Digitaliseringen är inte på plats i
verksamheten ännu och det kommer initialt att innebära ett stort arbete att införa samt att
komma tillrätta med nya system och arbetsmetoder. År 2017 kommer tid att användas för att
få ett nytt verksamhetssystem i drift och att gå i mål med e-tjänster till medborgarna.
Utbildning insatser behövs till all personal för att klara av förändring och effektivisering.
Det finns ett stort behov inom verksamheten av den tid som digitaliseringen kan frigöra på
sikt dels för att möta medborgarna och för verksamhetens ökade handläggnings- och
tillsynsarbete och kommer därmed inte leda till personalbesparingar. Samarbetet inom sektor
samhällsbyggnad utvecklas och mer gränsöverskridande arbete mellan avdelningar och
enheter sker, tid till detta frigörs också med ett mera digitaliserat arbete och kvalitén på
samarbetet kan utvecklas.
Förändrade arbetssätt inom livsmedelskontroll
Verksamheten arbetar med en översyn av riskklassningen inom livsmedelskontrollen som
innebär en effektivisering av arbetet, denna tid kommer att användas för att möta en ökad
arbetsbelastning inom tobakstillsynen så som beskrivits ovan i kapitlet om lagförändringar.
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Summering av resursbehov och effektiviseringar
Tabell budget 2018
Avser
verksamhet:
Miljötillsyn

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

Ej tillgodosedda
behov (tkr)

Effektiviseringar
(tkr)

50

Miljötillsyn

74

Enskilda avlopp

86

Överlappning
pension år 2018

50

Totalt

50
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IT-nämnd
Lagförändringar
Den nya Dataskyddsförordningen som träder ikraft den 25 maj 2018 kommer att påverka
kommunernas informationshantering och därigenom IT-miljön och de system som används.
Regeringen har tillsatt en utredning för att föreslå hur den svenska lagstiftningen på området
bäst anpassas till den nya förordningen. Utredningen ska redovisas den 12 maj 2017 och först
då kan vi fullt ut bedöma omfattning, konsekvenser och eventuella sanktionsavgifter för
kommunerna.
Tydligt är dock att kommunerna måste göra anpassningar i arbetssätt och hantering av
uppgifter vilket kommer ställa nya krav på IT-miljön och system vilket i sin tur innebär
kostnader och resurstid både inom IT-avdelningen och respektive verksamhet.

Volymförändringar
Den pågående digitaliseringen påverkar i högsta grad volymen av de digitala verktyg och
system som kommunens personal, elever och invånare använder.
Inom exempelvis skolan pekar föreslagen nationell strategi tydligt på en kraftig utökning av
digitala verktyg motsvarande förhållandet 1:1. Inom samtliga verksamheter ser vi en tydlig
ökning kring behov av digitala verktyg (ofta mobila) för att kunna effektivisera sitt arbete
eller skapa mervärden för kommunens invånare.
Den ökade volymförändringen ställer även ökade krav på kommunernas IT infrastruktur och
då i första hand på den trådlösa infrastrukturen. Ökade volymer ställer krav på ökad kapacitet
som innebär både förtätning av befintlig utrustning men även nyetablering på platser som
tidigare inte behövt trådlös täckning. Ett exempel är förskolor där nytt system med digital inoch utcheckning av barnen kräver trådlös täckning i kapprummen där behovet tidigare inte
funnits. Vi bör räkna med en kraftig utökning av täckningsgraden inom och även utanför
kommunala anläggningar, t ex skolgårdar.

Nya/förändrade behov
Som anges ovan kommer den pågående digitaliseringen påverka kommunerna i form av nya
och förändrade behov.
Inom samtliga verksamheter ser vi en tydlig ökning kring behov av digitala verktyg (ofta
mobila) för att kunna effektivisera sitt arbete eller skapa mervärden för kommunens invånare.
Det s.k Internet of Things (eller Internet of Everything) innebär att nästan allt kommer att vara
uppkopplat och kunna ge eller ta emot information via internet. Detta skapar nya möjligheter
och behov som vi idag inte kan förutspå och ett helt annat händelsestyrt och agilt arbetssätt än
idag. Ett konkret exempel som redan finns i bruk på andra håll är en rutt för tömning av
papperskorgar som skapas varje morgon och skickas till den anställdes mobil utifrån en
sensor i papperskorgen som talar om när den behöver tömmas.
Ytterligare exempel är trygghetskameror och andra innovativa lösningar inom vården där vi
troligen bara sett början av de möjligheter som ges med digitaliseringen under förutsättning
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att den mottas positivt av personal och brukare.
Genom att information kommer att kunna tillhandahållas på ett helt annat sätt genom sensorer
som kommunicerar från nästan alla våra saker så kommer även nya krav ställas på hur våra
medarbetare kan ta till sig och arbeta effektivt med informationen. Många arbetsuppgifter
kommer kunna automatiseras och ge mer tid för medarbetaren att utföra mer personnära och
värdeskapande arbetsuppgifter som kräver personlig kontakt.
Nya krav på hur både våra invånare och medarbetare kan lämna och ta till sig information
pekar på en stark fortsatt utveckling av E-tjänster och appar eller motsvarande lösningar för
en mobil och enkel hantering. Detta ställer i sin tur krav på att kommunerna ligger väl framme
kring säkerhets- och identifieringstjänster så att säkerheten kring informationen som hanteras
är säkerställd.
Digitaliseringen och det ökade behovet av verksamhetutveckling med stöd av IT har förändrat
IT-avdelningarnas roll till att vara mycket mer och tidigare involverade i verksamheternas
utveckling. Nästan uteslutande all verksamhetsutveckling får på ett eller annat sätt påverkan
på befintligt eller behov av nytt IT-stöd. IT-avdelningens roll är därför att kontinuerligt vara
ett tidigt stöd i verksamheternas utveckling.
Utöver detta arbete kvarstår sedan IT-avdelningens arbete med att upprätthålla och utveckla
kommunernas IT-miljö så att den stödjer verksamhetsutvecklingen. Det innebär att arbetet
med att stödja verksamhetsutvecklingen med stöd av IT och ta fram nya tjänster kommer att
kräva ökade resurser från IT-avdelningen medan effektiviseringen hämtas hem inom
respektive verksamhet.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Verksamhetsutveckling med stöd av IT och digitaliseringsarbetet ger stora möjligheter till
effektivisering, detta sker dock företrädesvis ute i respektive verksamhet. Inom IT-området
sker troligen snarare en kostnadsökning utifrån ökade volymer, nyttjande och nya tjänster. Det
är därför viktigt att införandet av en ny finansieringsmodell av IT-kostnader införs enligt plan
senast 2017-12-31.
Genom den nya finansieringsmodellen så blir kostnaderna tydligare kopplade till respektive
verksamhets nyttjande av IT. Det innebär att verksamheterna själva (med stöd av IT-avd.)
beräknar, budgeterar och tar höjd för ökade IT-kostnader men även för de effektiviseringar
och mervärde för medborgarna som verksamhetutvecklingen med stöd av IT genererar. Detta
skapar en tydligare koppling mellan kostnader och värdeskapande effekter inom respektive
verksamhet.
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Ekonominämnd
Lagförändringar
För närvarande pågår en översyn av den kommunala redovisningslagen (KRL). Syftet med
översynen är att åstadkomma en mer ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner
och landsting med ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Översynen ska bland annat utreda;
redovisning av kommunala avtalspensioner, finansiering av pensionsförpliktelser,
sammanställd redovisning, delårsrapporter, efterlevnad av lag och nominering samt
särredovisning. Utredningen har varit ute på remiss och remissvar ska ha inkommit till
Finansdepartementet under september månad 2016. En ny lagstiftning föreslås träda i kraft
den 1 januari 2018.
De förväntade förändringarna kommer att medföra ett ökat utbildningsbehov för
ekonomikontorets medarbetare. Bedömningen är att kostnaderna för detta inryms inom
tilldelad budgetram.

Volymförändringar
Utvecklingen i kommunerna går mot att det ekonomiska ansvaret decentraliseras och förs ut
längre i organisationen. Detta innebär att det blir fler chefer med budgetansvar som behöver
stöd från ekonomienheten med att budgetera, följa upp och analysera sin ekonomi.
Personalrörlighet innebär också ett utökat behov från verksamheterna av att få stöd.
Ekonomienheten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende införande av
komponentavskrivning, utveckling av budget och prognos i styrsystemet Stratsys kopplat till
ekonomisystemet, utveckling av över- underskottsmodell, utveckling av arbetet med intern
kontroll integrerat i styrsystemet Stratsys som planeras genomföras i kommunerna under 2017
och 2018.
Bedömningen är att Ekonomienheten ska klara av att hantera dessa volymförändringar inom
befintlig ram, genom beslutad resursförstärkning i 2017 års budget.

Nya/förändrade behov
Resursmässigt behöver personalkostnaderna för år 2018 räknas upp med den procentsats som
fastställs inom ramen för den kommungemensamma budgetprocessen inom MTG-samarbetet.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
Tabell budget 2018
Avser
verksamhet:

Totalt

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

0
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Nya/förändrade
behov (tkr)

0

Effektiviseringar
(tkr)

0

0
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Lönenämnd
Lagförändringar
Inga lagförändringar som påverkar verksamhetsområdet förutom ändringar i PULlagstiftningen genom ett nytt EU-direktiv.

Volymförändringar
Inga volymförändringar inom verksamhetsområdet.

Nya/förändrade behov
Verksamhetens kompetensbehov ses över.

Effektiviseringar/möjliga besparingar
En översyn av verksamheten görs i samband med pensionsavgångar.
Tabell budget 2018
Avser
verksamhet:

Totalt

Lagförändringar
(tkr)

Volymförändringar
(tkr)

0
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Nya/förändrade
behov (tkr)

0

Effektiviseringar
(tkr)

0

0
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Omvärldsanalys budget 2018
Nämndens beslut

Nämnden för ekonomiadministration antar förslag till omvärldsanalys budget 2018
enligt f?5rslag.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef A?nders Bernhall informerar att MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09
att rekormnendera komrnunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna att anta
upprättat förslag till tidplan och årshjul för en gemensam budgetprocess i MTGkornmunerna. Enligt tidplanen ska ekonominärmiden fatta beslut om omvärldsanalys
budget 2018 gällande nämnden för ekonomiadministration under november månad.
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Effektiviseringar/möjliga besparingar
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Sammanställning av behov och effektiviseringar
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För närvarande pågår en översyn av den kommunala redovisningslagen (KRL). Syftet med
översynen är att åstadkomrna en mer ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner
och landsting med ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Översynen ska bland annat utreda;
redovisning av kornmunala avtalspensioner, finansiering av pensionsförpliktelser,
saimnanställd redovisning, delårsrapporter, efterlevnad av lag och nominering samt
särredovisning. Utredningen har varit ute på remiss och remissvar ska ha inkomrnit till
Finansdepartementet under september månad 2016. En ny lagstiftning föreslås träda i kraft
den 1 januari 2018.

De förväntade förändringama kornmer att medföra ett ökat ritbildningsbehov för
ekonomikontorets medarbetare. Bedömningen är att kostnadei'na för detta inryms inom
tilldelad budgetram.

[

Utvecklingen i komrnunerna går mot att det ekonomiska ansvaret decentraliseras och förs ut
föngre i organisationen. Detta innebär att det blir fler chefer med budgetansvar som behöver
ste5d från ekonomierföeten med att budgetera, fö5a upp och analysera sin ekonomi.
Personalrörlighet innebär också ett utökat behov från verksarrföetema av att få stöd.
Ekonomierföeten står inför stora utmaningar och åtaganden avseende införande av

komponentavskrivning, utveckling av budget och prognos i styrsystemet Stratsys kopplat till
ekonornisystemet, utveckling av över- underskottsmodell, utveckling av arbetet med intern
kontroll integrerat i styrsystemet Stratsys som planeras genomföras i kommunerna under 2017
och20l8.

Bedömningen är att Ekonomierföeten ska klara av att hantera dessa volymförändringar inom
befintlig ram, genom beslutad resursförstärkning i20l7 års budget.

[

Resursrnässigt behöver personalkostnadema för år 2018 täknas upp med den procentsats som
fastställs inom ramen för den kornrnungemensamma budgetprocessen inom MTG-samarbetet.

[

Genom att ekonornierföeten vidareutvecklar foitbildningsinsatser och stöd inom

ekonomiprocesserna, samtidigt som det ekonomiska ansvaret decentraliseras och förs längre
ut i organisationen, medför detta ett effektivare resursutnyttjande inom kärnverksamheterna.
Detta gäller även insatser inom upphandling/inköp.
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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 tiilsammans 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 utveckiingsavdelning 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 redogöreise i ärendet
vid utvecklingsutskottets sammanträde den 9 november 2016. Utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2016 att uppdra till tekniska
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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.
Projekt 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)
TorgÖt - steg 1 (Exklusive VA-sanering)
- Stänger av genomfart, refuger rivs, ny topp + målning
- 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.

Projekt 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)
71usterare
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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
4
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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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-04-28

Sida 1 av 1
Referens
KS 514 2014-00211

Kommunstyrelsen

Parkeringsmiljö i Töreboda tätort
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöka investeringsbudget 2017 med 300.000
kronor avseende investeringsprojekt för centrumutveckling Töreboda.
Ramförändring 2018 sker med motsvarande belopp.
Beslutet gäller om Kommunfullmäktige beslutar om utvecklingsinvestering
avseende centrumutveckling 2018.

Bakgrund och sammanfattning av ärendet
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.
Töreboda 2017-04-28

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Beslutet ska skickas till:
Kommunchefen
Ekonomichefen
Plan- och exploateringschefen
Tekniska nämnden

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Norra delen av ÖstraTorggatan

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Drottninggatan/Skolgatan

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Ombyggnad av Torgparkering, steg 1

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Parkering Björkäng 9:1, N om Frögränd

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Parkering öster om Kungsgatan

Bildbilaga till redovisning om fler parkeringsplatser i Töreboda

Södra delen av ÖstraTorggtan

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-24

Sida 1

Tekniska nämnden
Tn § 8

Dnr 2014/00637

Kostnadsberäkning samt förslag på tidplan för parkeringsplatser
i Töreboda centrum
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden överlämnar upprättad redovisning till utvecklingsutskottet för
vidare hantering.
Tekniska nämnden önskar att kommunstyrelsen återkommer med en
prioriteringsordning inför eventuell nybyggnation av parkeringsplatser i centrum.
Bakgrund

Utvecklingsutskottet har gett Tekniska nämnden i uppdrag att innan den 1 februari
2017 kostnadsberäkna och lämna förslag på tidplan för de planerade åtgärderna för fler
parkeringsplatser i Töreboda.
Verksamhet teknik har tittat på förslagen och gjort en första kostnadsbedömning av
dem. 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.
Projekt på kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
Norra delen av Östra Torggatan
-

Bygger om genom att ta in anspråk delar av gångbanor till förmån för fler
parkeringsplatser. Alternativet bör utredas ur trafiksäkerhetssynpunkt.

-

Kostnad: 1 100 tkr

-

Tidplan: tidigast hösten 2017

-

Tillskapar ca 10 platser (110 000 kr/plats)

Drottninggatan/Skolgatan
-

Rivning/ombyggnad/trafikmålning

-

Kostnad: 300 tkr

-

Tidplan: tidigast hösten 2017

-

Ca 10 nya parkeringsplatser (30 000 kr/plats)

Torget – steg 1 (Exkl. VA-sanering)

Justerandes signatur

-

Stänger av genomfart, refuger rivs, ny topp + målning

-

Kostnad: 5-800 tkr, beroende på omfattning

-

Tidplan: Kan startas efter omarbetad projektering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Tn § 8 (forts.)

Dnr 2014/00637

-

Ca 10 nya parkeringsplatser (50-80 tkr/plats)

-

Obs exkl. dagvattenfördröjning och VA-sanering.

Projekt på icke kommunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas:
Björkäng 9:1, Kyrkans mark norr om Frögränd
-

Asfalterad Parkering på 3200 kvm (ej kommunal mark)

-

Kostnad 1500-1800tkr exkl. marklösen

-

Tidplan, bra som vinterarbete. Markåtkomst klar.

-

Ca 108 nya parkeringsplatser (14-16500 kr/plats)

Öster om Kungsgatan
-

Ny parkering på Trafikverkets mark

-

Kostnad: 550 tkr (asfalt) exkl. marklösen

-

Tidplan: Beroende av markåtkomst

-

Ca 50-60 nya parkeringsplatser (9 000 kr/plats)

Övriga projekt i området:
Södra delen av Östra Torggatan
-

Projekterat och klart

-

Tidplan. Före semestern 2017

-

Kostnad 1000 tkr

Torget – steg 2
-

Omgestaltning av ytan framför Ica

-

Tidplan (efter Va-sanering)

Arbetsutskottets förslag

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
Tn § 8 (forts.)

Dnr 2014/00637

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Uu § 201/2016.
Bildbilaga redovisning av uppdrag om fler parkeringsplatser i Töreboda.
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef VA/Gata Johan Bengtsson och enhetschef
gata/trafik Hanna Lamberg ” Redovisning av uppdrag om fler parkeringsplatser i
Töreboda”.
Expedierats till:
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Töreboda

Justerandes signatur
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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 tillfälle 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 kornmunernas 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 orn 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 i jämförelse 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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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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Informationssäkerhetspolicy för Töreboda kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy.
Bakgrund
Att säkerställa tillgång till korrekt information vid rätt tillfälle samt att
säkerställa konfidentialitet för viss information är syftet med
informationssäkerhetsarbete.
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 orsaker, information om samhällsviktig infrastruktur
som ökar samhällets sårbarhet om de sprids.
Dessa förhållanden gör att ett aktivt informationssäkerhetsarbete är
nödvändigt.
Skaraborgs kommuner uppdrog Högskolan i Skövde att utföra en
kartläggning av befintligt arbete med informationssäkerhet i jämförelse
med rekommendationer i ISO-standarden på området. Sammantaget
sett visar kartläggningen på stora brister i informationssäkerhetsarbetet.
Töreboda kommuns arbete fick 0,9 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 med att ta fram riktlinjer för
informationssäkerhetsarbetet samt förberedande arbete med att
implementera det kommande regelverket.

TÖREBODA KOMMUN
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Underlag för beslut
Informationssäkerhetspolicy för Töreboda kommun.

Per-Ola Hedberg

Per Ahlström

Töreboda kommun

Informationssäkerhetspolicy
Töreboda kommun

Antagen av kommunfullmäktige
2017-XX-XX
Dnr:
Revideras vid behov
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Inledning
I Töreboda kommuns verksamheter finns stora informationsmängder. Informationen är inte
sällan känslig om den sprids till obehöriga, bland annat med hänsyn till enskildas personliga
integritet samt att information kan missbrukas för att störa samhällets funktionalitet eller för att
tillskansa sig ekonomiska fördelar. Den kommunala verksamheten är därtill ofta beroende av att
ha tillgång till rätt information i rätt tid för att på ett effektivt sätt kunna uppfylla sina åtaganden.
Sammantaget finns ett starkt behov av att skydda information från att spridas till fel personer, att
skydda information från att förvanskas samt säkerställa att information finns tillgänglig när den
behövs i verksamheten. Kommunens informationssäkerhetsarbete ska bidra till det.
Informationssäkerheten ska vara en integrerad del av kommunens verksamheter. Alla som i
någon utsträckning hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla
informationssäkerheten.
För att inrikta detta arbete har denna informationssäkerhetspolicy upprättats. Policyn och
tillhörande styrdokument omfattar kommunens alla informationstillgångar.

Policyns syfte och mål
Informationssäkerhetspolicyns syfte är att den kommunala verksamheten med hjälp av
informationstillgångar ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt och att dessa tillgångar ska ha ett
tillräckligt skydd.
Målet med informationssäkerhetspolicyn är att alla kommunens informationstillgångar ska
omfattas av en tillräcklig skyddsnivå med hänsyn till konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet
och spårbarhet. Rätt information ska finnas tillgänglig när den behövs för behörig person och på
ett spårbart sätt.

Ansvar för informationssäkerhet och
informationssäkerhetspolicy
Kommunfullmäktige beslutar om informationssäkerhetspolicy för Töreboda kommun.
Kommunens nämnder och kommunstyrelsen ansvarar för att informationssäkerheten
upprätthålls inom respektive verksamhet. Det inkluderar ansvar för att informationstillgångar
inom nämndernas respektive underliggande verksamheter omgärdas av ett tillräckligt skydd. I
Töreboda kommun finns följande nämnder och styrelser: kommunstyrelse, teknisk nämnd, ITnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, lönenämnd, ekonominämnd samt valnämnd.
Respektive nämnd/styrelse ska också analysera behovet av, och eventuellt upprätta, egna rutiner
för underliggande verksamheter till stöd för denna policy.

4
Verksamhetschefer för Utbildning och kultur, Äldreomsorg, LSS och IFO,
Kommunledningskontoret, samt bolagschefer kan av nämnd eller styrelse delegeras det
operativa ansvaret för informationssäkerhetsarbetet.
En chefsbefattning i kommunen innebär ansvar för att underställd personal är informerade om
och utbildade i regler kring informationssäkerhet. Det innebär också ansvar för att regler följs
inom chefsbefattningens ansvarsområde. I ansvaret ligger också att personer som inte är
anställda av men arbetar med och åt kommunen har tillräckligt god kunskap om kommunens
regler för informationssäkerhet.
Alla kommunanställda har ansvar för att sätta sig in i och följa aktuella regler för
informationssäkerhet.
Den som använder kommunernas informationstillgångar eller i övrigt agerar på ett sätt som
strider mot denna policy eller övriga styrdokument avseende informationssäkerhet kan bli
föremål för åtgärder från kommunens sida.

Operationalisering av informationssäkerhetspolicyn
Hur informationssäkerhetspolicyns syfte och mål ska nås konkretiseras genom rutiner och
regler. Dessa styrdokument antas av kommunchefen. Styrdokument som gäller särskilda rutiner
inom enskilda verksamhetsområden antas av verksamhets- eller bolagschef.

Informationsklassificering
Kommunens informationstillgångar ska klassificeras med hänsyn till krav på konfidentialitet,
riktighet, spårbarhet och tillgänglighet. Därigenom kan lämpliga skyddskrav ställas för
respektive informationstillgång. För de tillgångar som bedöms vara särskilt viktiga ska en ägare
utses och riskanalyser upprättas. Verksamhets- och bolagschefer är ansvarig för att
informationsklassning görs.
För de verksamhetssystem som i informationsklassificeringen konstateras vara kritiska för
verksamheten ska en systemsäkerhetsplan upprättas och hållas uppdaterad. För
verksamhetssystem med höga krav på tillgänglighet inkluderar det en avbrottsplan.
Verksamhets/bolagschef är ansvarig för att det görs.

Revision och uppdatering av policyn
Kommunchefen är ansvarig för att behovet av revision av informationssäkerhetspolicyn årligen
analyseras samt att vid behov upprätta ett förslag till reviderad policy för beslut i
kommunfullmäktige
Nämnder och styrelser är ansvariga för att efterlevnaden av informationssäkerhetsarbete
kontrolleras och att en årlig rapport lämnas till kommunstyrelsen från respektive nämnd.

5

Definitioner
Informationstillgångar: en viss informationsmängd/typ av information som är skyddsvärd. Kan
vara ett verksamhetssystem om det är starkt knutet till just en typ av information, exempelvis ett
journalsystem inom vård- och omsorgsområdet.
Konfidentialitet: information är endast tillgänglig för dem som är behöriga att ta del av och
använda den.
Riktighet: informationen skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller förstörelse.
Spårbarhet: ändringar av information är möjlig att följa i efterhand.
Tillgänglighet: informationen finns tillgänglig enligt verksamhetens krav.
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Framtidsberedningen § 17

Framtidsberedningens uppdrag
Ärendet

Ordföranden Daniel Nord gör en
av beredningens uppdrag.
Punkterna under begreppet Tillsammans diskuteras. Materialet anses vara så
fördigt att det kan redovisas på Kommunfulltnäktiges möte den 19 juni
2017.

Ledamötema får i uppdrag att korrekturläsa punkterna till nästa möte då den
slutliga versionen av dokumentet fastställs.

Vi bygger vidare på det positiva samarbetsklimatet (med näringsliv.
föreningar, andra komrnuner och inom kornrnunen)
Värnande av Törebodaandan - att kommunen, företag och
föreningar tar gemensamt ansvar och drar åt sarnma håll.
Törebodafestivalen är ett bra exempel på detta.
*
Anordnande av föreningsmässor där utbudet av fritidsaktiviteter
visas upp.
*
Publicering av föreningsaktiviteter och evenemang på kommunens
*

hemsida.
*

Utveckling av applikationer för surfplattor och smartphones sorn
presenterar och erbjuder prenumeration på vad som är på gång i
Töreboda.

*

*

'?]usterare

Utdragsbestyrkande

/

,/

r

Goda initiativ från medarbetare och medborgare bör lyftas fram och
premieras.
Vi ställer upp för varandra inom verksamheterna.
Tolerans gentemot skilda uppfattningar. Vi värdesätter en öppen
dialog. Medarbetare ska känna trygghet i att frarnföra egna id6er och
synpunkter, inklusive kritik av verksatnhetsledning och politisk
organisation.

»nh
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Vi skapar goda mötesplatser för dialog
Lätt att nå kommunens tjänstemän via telefon, webb ochi sociala
*

medier.
@

*

Allmänt tillgängliggörande av kommunala handlingar och protokoll i
digital forrn.
Medborgarmöten i flera delar av kommunen.

Fysiska mötesplatser för skolbarnsföräldrar (BVC, lekplatser och
föräLdrarnöten).

Ett digitalt forum där invånare och politiker kan diskutera
kormnunala frågor.

Vi har ett gott bemötande i alla sarnmanhang
* Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade.
* Utveckla välkomstpaketet som erbjuds alla nyinflyttade.
Vi ser mångfald som en tillgång
Positiv syn på olikheter och mångfald inom kultur och föreningsliv.
Välkomnande av influenser från personer med olika ålder, kön,
*

sexuell läggning och etnicitet.
Gott omhändertagande av nyanlända.

?;i arbeför aktivt för en god triv3el och trygghet i kommunen
*

@
*
*

*

Genom att känna stolföet över vår kommun.

Finna nya sätt att mäta medborgarnas nöjdhet.
Utöka gatubelysning kvällar och nätter.
Röjning av skymmande hinder.
Komplettering med speglar vid fler utfarter.

* Öppning för ideellt stöd från pensionärer och andra daglediga till
*
@

skola och äldreomsorg.
Utökad information kring polisens medborgarlöfte.
Sommarförlängd prova-på-verksamhet riktad mot ungdomar som
vill engagera sig i en förening.

Vi värnar om varandra
*

Positiv social kontroll; att vi bryr oss om vår nästa. Om vi ser någon
som far illa kontaktar vi socialtjänst eller polis.
Uppmuntran av Nattåkarnas ideella verksmrföet.

Uppmuntra till ideell nattvandring, vuxna på stan.

?Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0175

Uppdrag till Framtidsberedningen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till Framtidsberedningen att i samråd med representanter för politiker och anställda i kommunen, föreningar, eldsjälar
med flera lämna förslag på hur värdegrundens begrepp Tillsammans kan bli
konkret handling i Töreboda kommun. Uppdraget redovisas i juni 2017.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att Framtidsberedningen får i uppdrag att utveckla värdegrundens begrepp Tillsammans med utgångspunkt
från nyckelorden "det positiva samarbetsklimatet", "goda mötesplatser för
dialog", "gott bemötande", "mångfald en tillgång", "god trivsel och tryggheti
kommunen" och "vi värnar om varandra". Hur kan detta bli konkret hand-

ling? Vad krävs för att det ska bli konkret handling? I samråd med representanter för politiker och anställda i kommunen, föreningar, eldsjälar med flera
kan Framtidsberedningen ge en bild av Tillsammans i Töreboda kommun
inom vår nära framtid.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse i juni 2015
Förslag till beslut på sammanträdet

Pernilla Johansson (C): Tillägg till kommunfullmäktiges presidiums förslag
att uppdraget redovisas ijuni 2017. I övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång för Pernilla Johanssons (C) tilläggsyrkande
(med kommunfullmäktiges godkännande)

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Pernilla
Johanssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar
yrkandet.
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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, bilaga.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar följande fem styrmått om folkhälsa till
Folkhälsorådet för förtydligande inför nästa års behandling av ärendet;
Det psykiska väibefinnandet 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

Ekonorniberedningen 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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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.
Komrnunchef 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
Ekonorniberedningens 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 20i8 och Nytt
och fräscht målpaket 2018
Ekonomiberedningens protokoll den 4 maj 2017, § 20
Bilaga Ks § 172/17

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Folkhälsorådet
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Törebodas målpaket 2017/2018 Förslag på NYTT
Töreboda kommunfullmäktige
Ekonomiberedningens förslag på NYTT målpaket till
kommunstyrelsen 24 maj 2017
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Målstyrning
Invånare/Brukare

%

l

4

Töreboda kommuns elever känner sig I M!nSf
aV elevet ! åk 5 känner S!g l
l irygga95i %skolan.

l

?iBegäran
l Töreboda kommun kan man bo, leva
och verka i en trygg och säker miljö

trygga.

dygnets alla timmar - överallt

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

Minst 85 % av föräldtarna upplever att
sitt barn känner sig liyggt i förskolans
verksamhet.

Minst 85 % av föräldrarna upplever att
sitt barn känner sig trygga i

t

fritidshemmens verksamheter.

Töreboda kommuns invånare känner

trygghet i sin vardag.

l

Medborgarna i kommunen känner sig
trygga Mål: 58 %

J

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

Töreboda kommuns brukare känner

sig trygga.

bo hemma med sfödfrån

hemtjänsten. Mål: 95 %

Brukarna känner förtroende för

Brukare av våra tjänster är nöjda med

verksamheterna och är nöjda med

kommunens verksamhet

kommunens insatser och service

l
I

Andel som bor på äldreboende
(särskilt boende) som tycker det
känns mycket eller ganska tryggt att
bo på äldreboende. Mål:95 %
Minst 85 % av brukama på särskilt
boende är nöjda med rnaten.
Minst 85 % av brukarna är nöjda med
Iunchlådan i hemvården.

l
l

Minst 90 % av invånare med

hemtjänst är nöjda e)ler 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 l
r skolan
och undervisningen. Mål 90%.
f skolan och undervisningen. Mål: 72% I
Elever i åk 8 har en positiv syn på

Elever i grundskolan är nöjda med
skolmaten. Minst 85% nöjda.
(Undersökning i regionen).

Minst 85 % av gästema 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 aler(.

Töreboda kommunfullmäktige, Törebodas målpaket 201 71201 8
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IÅtagande
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r,yTmått

Töreboda kommuns elever i

grundskolan når godkända betyg för
gymnasiebehörighet

Töreboda bibliotek stimulerar till

Iäsning och irämjar läsutveckling
Alla som är in kontakt med någon av
kommunens representanter via
telefon upplever sig väl bemötta.
Medborgare som skickar en enkel
fråga via e-post får svar inom två

Medborgare får svar på e-post inom
två arbetsdagar. Mål minst 92 %

arbetsdagar

Kommunens medborgare är nöjda

Nöjdtföt med webbinforrnatio-n. MÄI:

med webbinformationen

80%

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån

Väntetid till särskilt boende. Mål: 30
dagar.

individens behov

Handläggningstiden (ör beslut om
ekonomiskt bistånd Mål: 15 dagar

l

Hur lång är väntetiden (dagar) för
dem som inte fått pla!s för sitt barn
inom förskoleverksamhe(en på önskat
placeringsdatum. Mål: 20 dagar

ii Töreboda kommun skapas

förutsättningar för livsvillkor som
stimulerar till såväl psykiskt som
i fysiskt valbefinnande liksom sunda

l

l

l matvanor

Andel personer som upplever
psykiskt välbefinnande ökar
Andelen personer som upplever

förbättrat självskattat hälsotillstånd

Det psykiska välbefinnandet
förbättras med 3 % fåm'fi5rt med
tidigare mätning.
Hälsotillståndet förbättras med 2 %

jämfört med tidigare mätning

l l

ökar

Vård- och omsorgsverksamheten

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

l

l

bidrar till individens oberoende och
självständighet

Andelen invånare 65 år och äldre som

Bruket av tobak, alkohol och

narkotika hos ungdomar minskar

1 ,, Törebodakommunfullmäktige,Törebodasmålpaket20l7/2018

Å

4(8)

€-

www

' .-??'-Ft?agande'
Andelen individer med fetma minskar

Styrmått ??7

Andelen individer med fe?tmaminskar
med 4 % jämfört medtidigare
rnätning.

Töreboda kommun ska ( samverkan
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 % av de personer som är
75 år eller äldre har läkemedel mot
psykos.

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

Töreboda kommun skali verka för att

alla elever 7-1 5 år skall ha möjighet

att delta i kulturskolans verksamhet.

j

."<
S
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Andelen elever som deltar i

kulturskolans verksamhet 7-15 år är

högre än medelvärdel i Sverige.
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Medarbetare

Begäran

i Åtagande-

Töreboda kommun är en attraktiv och

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

Medarbetares fysiska förmåga mäts
genom ett konditionslest. Mål: minst

Medarbetarna har en god hälsa.

framgångsrik arbetsgivare, som ser

]

Styrmått

70 % godkända.

[
r

]

Sjukfrånvaro högst 5%.
Medarbetare upplever att närmaste
chef visar förtroende.

Medarbetare upplever att arbetet
känns meningsfullt

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

l

l
l

Medarbetarna känner att de har

förtroende. Minst 80 '/o nöjda.

l

Medarbetare upplevet sitt arbete
meningsfullt. Minst 80 o/o nöjda.

J

Alla verksamheter har regelbundna

J

arbetsplatsträffar

Minst 90 procent av medarbetarna

känner sig välinformerade och förstår
värdegrunden

! sig insatta i arbetsplalsens mål.

Minst 80 % ay meda+betarna känner

Töreboda kommuns medarbetare har
rätt formell kompetens för sina
uppdrag

Andel legitimerade lärare som
undervisar i varje enskilt ämne är
högre än 90 %.

I
l

[ Andelen legitimerade förskollärare

inom förskolan ökar till minst 66 %.

Andelen pedagogiskt 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 rält
kompetens är högre än 90 %.
Alla socialsekreterare som arbetar

inom barn- och ungdom har rätt
kompetens

/
7
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Ekonomi

[?a n
Kommunen har en stabil ekonomi

med budget i balans

ffioe
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 budgetansva+iga med budget i
balans är lägst 75 %.

1

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

Reinvesteringar/avsk+ivningar och
årets resultat finansieras med egna
medel.

Utveckling

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

ö

?Atagande

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

I Styrmått

i

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 inorn fyra 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 % av invånarna bedömer

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

etableringsperioden och
gemensamma insa}ser 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
for!satta utveckling i kommunen

reboda komrr3unfullmäktige, Törebodas målpaket 2017/2018
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Besöka minst 50 företag i kommunen

varje år med politiker och tjänstemän
Antalet nystartade företag ökar till

minst 4,5 företag/1000 invånare
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!Atagande
l

rB:egäran

? ?j???Styrmått

Nya bostäder uppförs.

'AntarEföstaa-som'råden färdiga för
byggnation. Är minsi 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 be-söka-re/-gäster som är mycket
nöjda/ganska nöjda med sitt besök i
Töreboda kommun uppgår till minst
9 0 %.

Antal sysselsatta i tutismberoende
branscher uppgår till 120 st.

j'
/
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TÖREBODA KOMMUN
Per-Ola Hedberg, Kommunchef
0506-18152

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-04-25

Sida 1
Referens
KS 2017-00045

Kommunstyrelsen

Töreboda kommuns målpaket 2018 - översyn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:


Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket 2018.



Det reviderade målpaketet ska även användas vid uppföljning av
verksamheten år 2017.

Bakgrund
Ekonomiberedningen beslutade 2017-02-07:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av kommunens
målpaket 2018. Uppdraget gäller kommunfullmäktiges begäran och
kommunstyrelsens åtagande och styrmått.
Översynen ska vara klar till ekonomiberedningens dialogdag den 11 april
2017.
Ekonomiberedningen beslutade 2017-04-11, § 18 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att redigera förslaget till målpaket (se
beslutet).

Sammanfattning av ärendet
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 mål i styrmåtten har förändrats i enlighet med
ekonomiberedningens uppdrag 2017-04-11.

Övriga upplysningar
Förslaget till nytt reviderat målpaket bifogas i två bilagor. Bilaga 1 innehåller
nuvarande målpaket. Bilaga två innehåller det nya förslaget till målpaket 2018.

Töreboda 2017-04-25

Emma Wiik
Controller

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

Töreboda kommun

Bilaga:
1. Nuvarande målpaket
2. Nytt och fräscht målpaket 2018
Beslutet ska skickas till:
Kommunstyrelsen

Datum
2017-04-25

KS 2017-00045

Sida 2

2017-05-24

Törebodas målpaket 2017/2018 –
Förslag på NYTT
Töreboda kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag på NYTT målpaket till
kommunfullmäktige 19 juni 2017

Innehållsförteckning
Målstyrning .................................................................................................................................................... 3
Invånare/Brukare ........................................................................................................................... 3
Medarbetare ................................................................................................................................... 6
Ekonomi ......................................................................................................................................... 7
Utveckling...................................................................................................................................... 7

Töreboda kommunfullmäktige, Törebodas målpaket 2017/2018

2(8)

Målstyrning
Invånare/Brukare
Begäran

Åtagande

Styrmått

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

Töreboda kommuns elever känner sig
trygga.

Minst 95 % av elever i åk 5 känner sig
trygga i skolan.
Minst 93 % av elever i åk 8 känner sig
trygga i skolan.
Minst 85 % av föräldrarna upplever att
sitt barn känner sig tryggt i förskolans
verksamhet.
Minst 85 % av föräldrarna upplever att
sitt barn känner sig trygga i
fritidshemmens verksamheter.

Töreboda kommuns invånare känner
trygghet i sin vardag.

Medborgarna i kommunen känner sig
trygga Mål: 58 %. (utfall 46% år 2016)

Töreboda kommuns brukare känner
sig trygga.

Andel med hemtjänst som tycker det
känns mycket eller ganska tryggt att
bo hemma med stöd från
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
verksamheterna och är nöjda med
kommunens insatser och service

Brukare av våra tjänster är nöjda med
kommunens verksamhet

Minst 85 % av brukarna på särskilt
boende är nöjda med maten.
Minst 85 % av brukarna är nöjda med
lunchlådan i hemvården.
Minst 90 % av invånare med
hemtjänst är nöjda eller ganska nöjda
med sin hemtjänst
Minst 90 % av brukarna är nöjda eller
ganska nöjda med särskilt boende.
Minst 85% av föräldrarna i förskolan
känner sig mycket nöjda eller ganska
nöjda med verksamheten.
Eleverna i åk 5 har en positiv syn på
skolan och undervisningen. Mål 90%.
Resultat Åk 5 var 89 % år 2016.
Elever i åk 8 har en positiv syn på
skolan och undervisningen. Mål: 72%
Elever i grundskolan är nöjda med
skolmaten. Minst 85% nöjda.
(Undersökning i regionen).
Minst 85 % av gästerna är nöjda med
besöket i Björkängens restaurang och
café.

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 kommunfullmäktige, Törebodas målpaket 2017/2018
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Begäran

Åtagande

Styrmått
100 % av personer med
demensdiagnos på särskilt boende
har NPI-skattats och fått en individuell
bemötandeplan. NPI är en skala som
är utvecklad för att mäta
beteendesymptom (BPSD) vid olika
demenssjukdomar

Töreboda kommuns elever i
grundskolan når godkända betyg för
gymnasiebehörighet

Resultaten på nationella prov i åk 3
förbättras. Mål: 60 %. Vårt utfall 2016
var 43% medel i riket var 71%.
Resultaten på nationella prov i åk 6
förbättras. Mål: 70 %. Vårt utfall 2016
var 63% och medel 78%.
Andelen behöriga elever till något
nationellt program på gymnasiet ökar.
Mål: 86 %. Vårt utfall 2016 var 80%
medel i riket 86%..

Töreboda bibliotek stimulerar till
läsning och främjar läsutveckling

Antalet besökare både fysiskt och
virtuellt. Mål: 50 000 besökare.
Utfallet 2016 var 49 892 besökare.

Alla som är in kontakt med någon av
kommunens representanter via
telefon upplever sig väl bemötta.

Medborgare får ett gott bemötande
samt svar på enkel fråga vid kontakt
via telefon. Mål: 65 %. Utfall 2016 var
56% medel i riket 65%.

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

Medborgare får svar på e-post inom
två arbetsdagar. Mål: minst 92 %.
Vårt utfall 89 % och medel 86%.

Kommunens medborgare är nöjda
med webbinformationen

Nöjdhet med webbinformation. Mål:
80 %. Vårt utfall 67% och medel 76%.

Omsorg erbjuds inom rimlig tid utifrån
individens behov

Väntetid till särskilt boende. Mål: 30
dagar. Medelvärde i riket 57 dagar,
Töreboda 14 dagar 2016
Handläggningstiden för beslut om
ekonomiskt bistånd. Mål: 15 dagar. 16
dagar medel i riket, Töreboda 18
dagar.
Hur lång är väntetiden (dagar) för
dem som inte fått plats för sitt barn
inom förskoleverksamheten på önskat
placeringsdatum. Mål: 20 dagar.
Medel i riket 28 dagar och vårt utfall
var 12 dagar.

I Töreboda kommun skapas
förutsättningar för livsvillkor som
stimulerar till såväl psykiskt som
fysiskt välbefinnande liksom sunda
matvanor

Andel personer som upplever
psykiskt välbefinnande ökar

Det psykiska välbefinnandet
förbättras med 3 % jämfört med
tidigare mätning.

Andelen personer som upplever
förbättrat självskattat hälsotillstånd
ökar

Hälsotillståndet förbättras med 2 %
jämfört med tidigare mätning

Vård- och omsorgsverksamheten
bidrar till 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 individoch familjeomsorgen i kommunen?
Mål: 80 %

Töreboda kommunfullmäktige, Törebodas målpaket 2017/2018
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Begäran

Åtagande

Styrmått

Bruket av tobak, alkohol och
narkotika hos ungdomar minskar

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

Andelen individer med fetma minskar
med 4 % jämfört med tidigare
mätning.

Töreboda kommun ska i samverkan
med Primärvården verka för en god
läkemedelsbehandling för äldre.

Mindre än 9 % av de personer som är
75 år eller äldre har olämpliga
läkemedel
Mindre än 2 % av de personer 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 kommun skall verka för att
alla elever 7-15 år skall ha möjlighet
att delta i kulturskolans verksamhet.

Töreboda kommunfullmäktige, Törebodas målpaket 2017/2018

Andelen elever som deltar i
kulturskolans verksamhet 7-15 år är
högre än medelvärdet i Sverige.
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Medarbetare
Begäran

Åtagande

Styrmått

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

Medarbetarna har en god hälsa.

Medarbetares fysiska förmåga mäts
genom ett konditionstest. Mål: minst
70 % godkända.
Sjukfrånvaro högst 5 %.

Medarbetare upplever att närmaste
chef visar förtroende.

Medarbetarna känner att de har
förtroende. Minst 80 % nöjda.

Medarbetare upplever att arbetet
känns meningsfullt

Medarbetare upplever 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 välinformerade och förstår
värdegrunden
Minst 80 % av medarbetarna känner
sig insatta i arbetsplatsens mål.

Töreboda kommuns medarbetare har
rätt formell kompetens för sina
uppdrag

Andel legitimerade lärare som
undervisar i varje enskilt ämne är
högre än 90 %.
Andelen legitimerade förskollärare
inom förskolan ökar till minst 66 %.
Andelen pedagogiskt 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

Töreboda kommunfullmäktige, Törebodas målpaket 2017/2018
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Ekonomi
Begäran

Åtagande

Styrmått

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

Andel budgetansvariga med budget i
balans är lägst 75 %.
Årets resultat uppgår i genomsnitt
under senast treårsperioden till lägst
2 %.
Reinvesteringar/avskrivningar och
årets resultat finansieras med egna
medel.

Utveckling
Begäran

Åtagande

Styrmått

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
och tillgänglighet håller hög nivå

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

Töreboda kommun arbetar för att öka
andelen invånare med eftergymnasial
utbildning.

Andelen elever som fullföljer sitt
gymnasieprogram inom fyra år.
Mål: 78 %. Vårt utfall 78% och medel i
riket 71%.
Invånare 25-64 år med eftergymnasial
utbildning. Mål: 27 %. 2016; 26%,
medel 33% i Sverige.

Töreboda kommun strävar efter att
alla har full sysselsättning bland
annat genom en aktiv lokal
arbetsmarknad.

Andelen inskrivna på AMU som går
vidare till arbete eller utbildning är
mer än 60 %.
Mer än 60 % av invånarna bedömer
att det finns bra möjligheter att få
arbete inom rimligt avstånd.
Nyanlända som befinner sig i
arbetsför ålder ska efter
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.

Besöka minst 50 företag i kommunen
varje år med politiker och tjänstemän

Att arbeta med att främja
företagandet och näringslivets
fortsatta utveckling i kommunen

Antalet nystartade företag ökar till
minst 4,5 företag/1000 invånare
Antalet privata arbetstillfällen i
företagen i kommunen skall
bibehållas till minst 1700 st.
Antalet privata arbetsställen i
kommunen skall bibehållas till minst
1300 st i kommunen.
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Begäran

Åtagande

Styrmått

Töreboda kommun erbjuder trivsamt
boende för alla generationer i
attraktiva miljöer där det är välordnat,
snyggt och tryggt

Nya bostäder uppförs.

Antal bostadsområden färdiga för
byggnation. Är minst 10.
Minst 30 nya bostäder/ år.

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

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

Vi arbetar för en hållbar
samhällsutveckling ur de tre
perspektiven ekologiskt, socialt och
ekonomiskt. Vi hushållar med våra
resurser och värnar om vår miljö

Alla verksamheter arbetar aktivt och
strukturerat med att minska sin
miljöpåverkan samt bidrar till att
Töreboda kommun kan visa upp ett
föredömligt miljöarbete.

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

Vi ser turism- och besöksnäringen
som en tillväxtfaktor med ökad
omsättning

Kommunen bidrar till en tillväxt av
turismberoende branscher.

Andel besökare/gäster som är mycket
nöjda/ganska nöjda med sitt besök i
Töreboda kommun uppgår till minst
90%.
Antal sysselsatta i turismberoende
branscher uppgår till 120 st.
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TOREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 182

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-24

290

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.
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 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 Millberg.
Beredningen lämnar följande förslag;
Nuvarande politiska organisation bibehålls rned 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

X'!:z' iJ

sterare

W

TOREBODA KOMMUN

SAMMANTfADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-24

291

forts. Ks § 182

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 samrnanträdet

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

.1 '

Justerare

r Utdragsbestyrkande

mRANDE

TöREBODA KOMMUN

Sida 1

Datum

Referens

2017-04-04

Utvecklingsutskottet

Förslag på politisk organisation samt arvoden för
förtroendevalda mandatpprioden 2019-2022
Förslag till beslut
1.

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

Tillfälliga beredningar tillsätts vid behov med tydliga och specifika
uppdrag.
2.

Arvodet vid fullmäktige höjs till 700 kronor per sammanträde.
3.

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.
4.

Det fasta arvodet till kommunstyrelseledamöterna utgår.
5.

Arvodena indexregleras likt övriga arvoden.
6.

Mötesarvodering vid gemensamma MTG nämnder följer ersättningen
vid respektive värdkommun.
7.

Ersättningsarvode för kontaktpolitiker tas bort.
8.

Motsvarande ändringar/kompletteringar finns i bilagan,
Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022
markerad med kursiv text.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 att tillsätta en beredning
för utvärdering av nuvarande organisation och för att lämna förslag till
politisk organisation samt arvoden för nästa mandatperiod.
Beredningen bör starta sitt arbete under hösten 2016
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 september 2016.
Utvecklingsutskottet tillsätter 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

,,-

y;h

Datum

2016-12-14

Töreboda kommun

Sida 2

Centerpartiet. Moderata samlingspartiets representant utses till
sammankallande. Namn på partiernas representanter lämnas till
kommunkansliet. Beredningen ska vara klar med sitt uppdrag senast
den 1 maj 2017.

Beredningen har bestått av Lars Adolfsson (M), sammankallande, LarsÅke Bergman (S) och Pernilla Johansson (C).
Sekreterare har varit personalchef Lars Millberg.

Å: Ö4-Å=J?-y

?'l
l

Lars Adolfsson (M), Lars-Åke % (S), Pernilla Johansson (C).

(,yåC %
s Millberg
Sekreterare

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda
manditppriod 2019-2022.
§ 1 Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i4 kap 1 § kommunallagen
(SFS 1991.900) det vill säga:

a) Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder, kommitt6er och
motsvarande organisation som tillsatts av kommunfullmäktige eller

kommunfullmäktiges bemyndigande.

b) Revisorer utsedda för granskning av kommunens räkenskaper.

c) Ledamöter och ersättare i utskott, kommitteer, beredningar, utredningar och

motsvarande utsedda av respektive styrelse eller nämnd.

Kommunstyrelsen har rätt atti förekommande fall avgöra om bestämmelserna ska gälla

även andra personer.
§ 2 Ersättningsformer

Kommunen ska ersätta sina förtroendevalda för de arbetsinkomster och ekonomiska

förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Däruföver har kommunen rätt att
besluta att arvode, reseersättningar och andra ekonomiska ersättningar ska betalas ut.
Enligt detta reglemente kan fö5ande slag av ersättningar betalas ut:

*Ersättning för förlorad arbetsinkomst

*Ersättning för förlorad semesterförmån
*Ersättning för förlorad pensionsförmån
*Sammanträdesarvode

*Kommunfullmäktigearvode
*Resekostnadsersättning
*Ersättning för barntillsynskostnader

"'Ersättning för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk

*Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

*Årsarvode

*Ersättning för förlorad arbetslöshetsersättning

Vid planering av sammantrMen ska respektive ordförande och sekreterare planera

sammanträden så att onödiga kostnader inte uppstår.
§ 3 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Med förlorad arbetsinkomst förstås inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet enligt den definition som finns i kommunalskattelagen.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan betalas ut för sammanträden, justering och
förrättningar m.m. enligt sammanställning i § 6.
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Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst inklusive
semesterförmåner med högst det belopp kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 1.
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har
rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den fastställda
sjukpenninggrundande inkomsten. Se bilaga 1.
Schablonberäknad inkomst

Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare redovisade
alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en schablonmässig bestämd
årsinkomst på 260 000 kronor. Beloppet inkluderar semesterersättning och övriga
ersättningar. Den förtroendevalde ska kunna styrka att arbetsinkomst har förlorats även
vid schablonberäkning av årsinkomsten.

Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst omfattar även tid för resa till och från
sammanträdet.

§ 4 Ersättning för förlorad semesterförmån

Om förtroendevald kan styrka att semesterdagar förlorats p.g.a. förtroendeuppdraget
betalas ut ersättning enligt bilaga 1.
§ 5 Ersättning för förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt bilaga 1
(se även Töreboda kommuns Pensionspolicy).
§ 6 a Sammanträdesarvoden

Tider och ersättningar framgår av bilaga 1.

Ersättningsnivåerna förändras årligen med index av riksdagsledamöternas fasta
årsarvoden med början l:a januari 2015.
Till förtroendevald betalas ut arvode för sammanträde med:

* kommunstyrelse och övriga nämnder, utskott, beredningar,
revisorernas sammanträden. Ersättare för ordförande eller vice

ordförande vid presidieberedning, förutsatt att ersättaren inte uppbär
årsarvode på 40 procent eller mer.

* sammanträden med utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper,
* förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,

* överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda
själv tillhör,

* sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ,
* besiktning eller inspektion,

* överläggning med utomstående myndighet eller organisation, till exempel med förening,

* beslutat samråds/medborgare/informationsmöte,
* arbete som valförrättare vid allmänna val,

*deltagande i konferens och utbildning beslutat av behörig instans.

Förtroendeuppdraget grundar sig på en viss form av frivillighet vilket innebär att den
förtroendevalde i vissa sammanhang ska ställa upp utan ersättning.
Exempel på när sammanträdesarvode inte utbetalas är deltagande iinvigningar,
måltider, uppvaktningar, skolavslutningar eller liknande representation.
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Arvode betalas ut med 50 procent av sammanträdesarvodet när den förtroendevalde
deltar i

* av nämnd/styrelse/utskott beslutat studiebesök eller studieresa.
§ 7 Kommunfullmäktigearvode och Kommunstyrelsearvode

Till tjänstgörande ledamöter vid kommunfullmäktiges och kommunsffrelsens
sammanträden betalas ut en fast ersättning enligt bilaga 1.
§ 8 Sammanträdesarvode till ersättare

Ersättare som närvarar vid sammanträde med fullmäktige, nämnd eller styrelse, erhåller
samma ersättning som ledamot då de tjänstgör iledamots ställe. När de närvarar utan
att tjänstgöra erhåller de 50 procent av sammanträdesarvodet.
€i 9 Resekostnadsersättning

Kostnader för resor till och från sammanträden, justering eller motsvarande ersätts
enligt de grunder som gäller för kommunens anställda i det kommunala bilersättningsavtalet för sträcka överstigande 3 km enkel resväg. Bilersättning utbetalas endast för

resa från bostad eller arbetsplats belägen inom kommunen.
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OBS! Samåkning ska ske i den mån det är möjligt!
§ 10 Barntillsynskostnader

Kommunen ska aktivt stödja föräldrar i behov av barntillsyn.

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till fö5d av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år.
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
Ersättning betalas dock med det belopp som kommunfullmäktige beslutat i bilaga 1.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen fami5emedlem eller av annan

närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

§ 11 Ersättning för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till fö5d av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas dock med högst det belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt

bilaga 1.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan

närstående.

§ 12 Förtroendevalda funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas till förtroendevalda personer med funktionsnedsättning för de
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.
Ersättning betalas dock med högst verifierat belopp.
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§ 13 Årsarvoden
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på minst 40 procent av heltid har rätt till
årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar. Även för vissa
förtroendeuppdrag som fullgörs på mindre tid än 40 procent kan årsarvode betalas ut.

Årsarvode framgår av bilaga 2.
Bestämmelser för förtroendevald som fullgör uppdrag på minst 40 procent av heltid,
framgår av bilaga 3.

Ersättning enligt reglementet maximeras till 100 procent av kommunalrådets lön
(80 procent av riksdagsmannaarvodet).

Om förtroendevald med årsarvode inte fullgör sitt uppdrag under tid som sammanhängande överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande mån, arvodet
övergår då till den som fullgör uppdraget
§ 14 Arbetsuppgifter som ingår i årsarvode

Årsarvode till ordförande och vice ordförande omfattar i huvudsak följande
arbetsuppgifter.
Gäller i tillämpliga delar även övriga ledamöter med årsarvode
* rutinmässigt följa förvaltningens arbete

* genomgång, presidieberedning och beredning av ärenden med föredragande
sekreterare eller annan anställd i anledning av sammanträden, förrättningar eller
besiktningar

* överläggning med anställd för ordförandeuppdragets fullfö5ande
* personalmöten och avtackningar

* besök på förvaltning för information, påskrift av handling
* justering av protokoll
* mottagning för allmänheten, telefonsamtal

* överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunala organ. (sammanträdesarvode utbetalas om särskilt

protokoll /minnesanteckningar upprättas, gäller inte om årsarvodet överstiger 40 %)
*restid i anledning av ovanstående uppräknade uppgifter
*värdskap vid måltider, skolavslutning eller annan representation
*närvaro vid invigningar, pressinformationer och informationsmöte
*utförande aV delegationsbeslut
*andra jämförbara uppgifter
§ 15 Hur man begär ersättning

Under kommunens sammanträden i sffrelser och utskott får varje närvarande politiker
fylla i en närvaroblankett.

På blanketten framgår det vilka politiker som varit närvarande samt om de ansöker om
reseersättning och förlorad arbetsinkomst.

Begäran av arvode, reseersättning samt förlorad arbetsinkomst för inte protokollförda
förrättningar ska ske på särskild blankett. Blanketten fylls i av den förtroendevalda och
attesteras sedan av behörig attestant innan den lämnas till lönekontoret.

Ansökan om förlorad arbetsinkomst ska sffrkas av arbetsgivaren genom imyg som den
förtroendevalde lämnar in till lönekontoret en gång per år.
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§ 16 Tolkning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av personalutskottet
§ 17 GL-F Grupplivförsäkring

Gäller för förtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 20 procent.
§ 18 0mställningsstöd för förtroendevalda

OPL-KL tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet
2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra

omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

För övriga gäller nuvarande pensionsreglemente.
§ 19 Ersättning till samrådsorgan

Kommunala Tillgänglighetsrådets och Kommunala Pensionärsrådets representanter,
valda av sina organisationer, inte utsedda av kommunfullmäktige, har rätt till ersättning
med 200 kr per sammanträde samt möjlighet till ersättning enligt 9 § i kommunens

ersättningsreglemente för förtroendevalda 2? } 5 , ?.) - )(- ,4 ,4 .
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Bilaga 1

Ersättning förlorad arbetsinkomst

Ersättning utges till faktiskt förlorad arbetsinkomst dock högst med 300 kronor/tim.
eller högst 2400 kronor/dag inklusive semesterförmåner.
Exempel.

Schablonberäknat belopp:

Siukpenninggrundande inkomst/år = ersättning/timma

max 300 kronor/tim.

1800 timmar

Ersättning för förlorad semesterförmån

Ersätts motsvarande maxbelopp för förlorad arbetsförtjänst/dag
Ersättning för f6rlorad pensionsförmån
Verifierat belopp.

Sammanträdesarvodet förändras årligen med ett index av riksdagsledamöternas arvode
i likhet med de fasta arvodena med början l:a jan. 2018.
Nedanstående arvoden gäller under 2017.
Sammanträde eller

förrättning som är:

kortare än 1 timma
1 timma till 4 timmar

längre än 4 timmar

214 kronor
746 kronor
1066 kronor

Sammanträdesarvodet är maximerat till 1066 kronor/dag oavsett antal sammanträden.
Ersättning vid studiebesök, studieresa ersätts med 50 procent av sammanträdesarvodet.
Kommunstyrelsearvode

Utöver ordinarie sammanträdesarvode utgår arvode till qänstgörande ledamot med 1300 kr
per sammanträde. Kommunstyrelsearvodet utbetalas till ledamot som tjänstgjort mer än 50
% av mötestiden. Dock ej om mötet är kortare än 1 tim.

Kommunstyrelsearvodet förändras årligen med ett index av riksdagsledamöternas arvode i
likhet med de fasta arvodena med början l:a januari 2020.
Kommunstyrelsearvodet ersätter det tidigare fasta arvodet.
Kommunfullmäktigearvode
Varje sammanträde ersätts med:

700 kronor

Kommunfullmäktigearvodet förändras årligen med ett index av riksdagsledamöternas arvode
i likhet med de fasta arvodena med början 1:a januari 2020.
Ersättning för röstmottagare/valförrättare
Ersättning utgår med 200 kronor för varje påbörjad timme.
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Resekostnadsersättning

Ersätts enligt kommunala bilersättningsavtalet.
Barntillsynskostnader

Belopp enligt kommunens timersättning till dagbarnvårdare.
Ersättning för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk
Belopp enligt kommunens timersättning till vårdbiträden/undersköterskor.
Personer med funktionsnedsättning särskilda kostnader
Verifierat belopp.
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Fasta årsarvoden 2017

Effer ändring
Kommunalrådet

Kommunstyrelsens 1 :e vice ordf
Kommunstyrelsens 2:e vice ordf
Kommunfullmäktiges ordf

Kommunfullmäktiges förste vice ordf
Kommunfullmäktiges andre vice ordf
utvecklingsutskottets ordf
Utvecklingsutskottets vice ordf

Utbildnings- och kulturutskottets ordf
Utbildnings- och kulturutskottets vice ordf
Vård- och omsorgsutskottets ordf
Vård- och orrisorgsutskottets vice ordf
IT-riämndens ordf
Tekniska nämndens ordf

Tekniska nämndens 1 :e vice ordf
Tekniska nämndens 2:e vice ordf

Miljö- och byggnadsnämnd ordT

Miljö- och byggnadsnämnd 1 :e vice ordf
Miljö- och byggnadsnämnd 2:e vice ordf
Kommunstyrelseledamöter
Valnämndens ordf, valår
Revisorer, ordf
Revisorer, vice

Revisorer, övriga

Kommunfullmäktige, beredningsordf.
Summa

% Månadsarvode

Arsarvode

Bilaga 2

51 040
100

51040

612480

15

7656

91872

50

25520

306240

12

6125

4

73498 tillika överförmyndare

2042

1,5

766

24499 tillika överförmyndares ersättare

3

1531

1 8374

25

9187

ingår i kommunalrådets uppdrag

12760

153120

3

1531

18374

25

12760

153120

3

1531

18374

5

2552

12

6125

5

2552

30624 arvode enligt värdkommun
73498 arvode enligt värdkommun
30624 arvode enligt värdkommun
30624 arvode enligt värdkommun
73498 arvode enligt värdkommun
30624 arvode enligt värdkommun
30624 arvode enligt värdkommun

5

2552

12

6125

5

2552

5

2552

2,5

1276

1

510

6125

3

1531

1 8374

2,5

1276

15312

2

1021

12250

1531

1 8374

155417

1865002

3

15312 utgår

Förändringen av årsarvodet baseras på förändringen av kommunalrådets lön.

Kommunalradets lon ar baserat pa 80 % av riksdagsmannaarvodet. (100 % tj*nst)

Riksdagsarvode = 63 800 kr (2017)

Ändras årligen med början 1 :a januari

Lars Millberg/personalchef

Ändringar med kursiv text gäller from 2019
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Bilaga 3

Reglemente för förtroendevald som fullgör iippdra7 på minst
40 procent av heltid
Arbetstid

Viss frihet finns vad gäller planering av arbetstiden. Ersättningen är baserad på 100
procent tjänstgöringsgrad (eller i förekommande fall annan vid valet angiven

tjänstgörfögsgrad). Övertidsersättning eller kompensation för kvällsarbete lämnas inte.
Möjlighet finns att i begränsad omfattning åta sig politiska uppdrag utanför kommunen

samti kommunala bolag utan löneavdrag.
Semesterledighet

Förtroendevald på minst 40 procent av heltid har rätt till följande ledighet utan att

arvodet reduceras

25 dagar/år

31 dagar/år fr.o.m. det år förtroendevald fyller 40 år.
32 dagar/år fr.o.m. det år förtroendevald fyller 50 år.
Reseersättning

Töreboda är tjänstgöringsort. För resor gäller det kommunala bilersättningsavtalet.
Traktamente

Traktamente betalas ut enligt det kommunala traktamentsavtalet.
Sammanträdesarvode

Ingår i årsarvodet
Representation

Representationsregler framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.
Pensionsförmån

För förtroendevald gäller kommunens Pensionspolicy.
Ersättning

Ersättning för förtroendevald framgår av bilaga 2.

Om förtroendevald på heltid är ordförande i Töreboda Bostäder AB så ska inget särskilt

arvode för bolagsuppdraget utbetalas.
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Bilaga 4

Ersättningsnivåer vid komrrmnala bolag.

Kommunfullmäktige rekommenderar respektive bolagsstämma att fastställa följande

arvoden för ordförandena och vice ordförandena i kommunens bolag.
Ordf. i Törebodabostäder AB

7 procent av arvodet för kommunalrådet på heltid

Vice ordf. i Törebodabostäder

3 procent av arvodet för kommunalrådet på heltid

Lekmannarevisor

0,25 procent av arvodet för kommunalrådet på
heltid
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TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 190

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-24

309

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 frisknärvaron 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

?-?at Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-24

310

forts. Ks § 190

Personalchefens tjänsteskrivelse den 18 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 10 maj 2017, § 91
Expedieras till;
Kommunfullmäktige

'are

rUtdragsbestvrkande

TÖREBODA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2017-04-18

Sida 1
Referens
KS 2016-0233

Kommunstyrelsen
Lars Millberg, Personalchef

Medborgarförslag om utbildning av massörer,
massageterapeuter för anställning i Töreboda kommun
Förslag till beslut
Töreboda kommun avslår förslaget om utbildning av massörer,
massageterapeuter för anställning i Töreboda kommun.

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.
Eftersom det finns ett antal företagare i kommunen som bedriver
massageterapi i 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 frisknärvaron på respektive arbetsplats. Massage
har inte ingått som en förebyggande åtgärd
Arbetsgivaren har även låtit redan anställda att fungera som instruktörer i
olika områden, ex. yoga.

Lars Millberg
Personalchef

Bilaga. Medborgarförslag
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Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)
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Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna
varför du anser att försla et ska enomföras och hur det i så fall ska kunna ske
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Skicka eller lämnas in till

Postadress:
Box 83
545 22 Töreboda
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Kommunledningskontoret

Fax
Besöksadress Telefon
Börstorpsgatan 1 0506-180 00 0506-180 21
Töreboda
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E-postadress
Hemsida
www.toreboda.se kommunen@toreboda.se

Bilaga till Köpekontrakt del av Töreboda Gnet 1:7

20 m

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

May/17/2017

Skala 1:1000

