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Ks § 141

Justering

Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Cord
(S)
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Ks § 142 Dnr KS 2017/0089

Patientsäkerhetsberättelse för Töreboda kommun år 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelsen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jonsson redovisade vid Vård- och
omsorgsutskottets sammanträde den 13 mars 2017 Töreboda kommuns pati-
entsäkerhetsberättelse för 2016. Patientsäkerhetsberättelsen är en deli verk-

samhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vårdgivaren ska
varje år upprätta en Patientsäkerhetsberättelse. Det är Kommunstyrelsen
som ansvarar för patientsäkerhetsarbetet och fastställer mål och strategier
för det systematiska patientsäkerhetsarbetet samt kontinuerligt och struktu-
rerat fö5er upp och utvärderar målen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jonsson lärnnar en redogörelse i
ärendet.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 40

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 mars 2017 föreslå kommunsty-
relsen besluta följande;
Patientsäkerhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till;
MAS

Äldreomsorgschefen

.-,a .'; Justerare Utdragsbestyrkande
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Ks § 143 Dnr KS 2017/Olll

Ijppfölining av näringslivsprogrammet för år 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016 att anta upprättat förslag till
Näringslivsprogram för Töreboda kommun 2016-2018.

Näringslivs- och kommunutvecklaren redovisar resultatet av uppfö5ningen
av kommunens åtaganden i Näringslivsprogrammet för 2016 med olika färg-
markeringar;
Grön textmarkering innebär att åtagandet är genomfört
Gul textmarkering, delvis genomfört
Rosa textmarkering, inte genomfört
Ornarkerade åtaganden innebär att de inte ännu är genomförda eller inte ef-
terfrågats men ska genomföras under och stämmas av efter mandatperioden.
Näringslivs- och kommunutvecklaren redovisar 24 gröna eller delvis gröna
åtaganden, 10 gula eller delvis gula och fem rosa.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 maj 2016, § 49
Näringslivs- och kommunutvecklarens uppföljning av
Näringslivsprogrammet den 24 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 62

Expedieras till;
Näringslivs- och kommunutvecklaren

]

.;/ y
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Förslag om att bilda en kooperativ hyresrättsförening, Baltzar
Kooperativa Hyresrättsförening

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget och uppdrar till Törebodabostäder AB
att upprätta förslag till stadgar för den kooperativa hyresrättsföreningen.

Sammanfattning av ärendet

Törebodabostäder AB föreslår att kommunen tillsammans med

Törebodabostäder AB bildar en kooperativ hyresrättsförening, Baltzar
Kooperativa Hyresrättsförening för det nya bostadsområdet Kanalparken.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 65

Expedieras till;
Törebodabostäder AB

Sekreteraren

a Justerared Utdragsbestyrkande
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Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Töreboda kommun förvärvar 5 (fem) aktier i föera AB av SKL Företag AB
för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavta-
let. Köpet finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.

2. Kommunfullmäktigegodkänneriärendetredovisataktieägaravtalochatt
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Sammanfattning av ärendet

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lös-
ningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemen-
samt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ung-
domsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och re-
gioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten bred-
das och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings-
och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att god-
känna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna iInera AB. Samt-
liga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sä5a 145 av
sina 150 aktier iInera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017
kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delä-
gare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bo-
lagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska före-
trädare - sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjäns-
temän.

7(I]. Justerare
%,,,
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Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsom-
rådet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom be-
tydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhälls-
byggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjäns-
ter från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-
undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen
också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja och
stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digi-
tala lösningar.

Beslutsunderlag

SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) erbjudande - f6rvärv av aktier i
Inera AB med bilaga Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut
samt bilagorna: Aktieöverlåtelseavtal, Anslutningsavtal, Aktieägaravtal,
Bolagsordning, Ägardirektiv och Årsredovisning 2015 för Inera AB
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 4 april 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 66

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

. . ; Justerare Utdragsbestyrkande
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Rutiner för expediering, iippfölining och återrapportering av kom-
munfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättade förslag till rutiner för expediering och
uppfö5ning och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut;

Rutin för expediering av kommunfullmäktiges beslut
I Töreboda kommuns kommande handbok för ärendeprocessen för kommun-
styrelsen, nämnder och utskott föreslår kommunledningskontoret att det fö-
reskrivs att handläggarna i tjänsteskrivelserna ska ange vilka som ska ta del
av beslutet, både inom och utanför förvaltningen, efter att beslut har tagits.
Denna information förs sedan över till protokollet. Kommunfullmäktiges sek-
reterare kompletterar dessa uppgifter med fler mottagare om det behövs. När
protokollet är justerat skickas hela protokollet till kommunstyrelsen och revi-
sorerna samt publiceras på Töreboda kommuns hemsida. Protokollsutdrag
skickas till dem som angetts i protokollet.

Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfull-
mäktiges beslut
* registratorn registrerar ärenden med verkställighetsbeslut med ett extra

sökord i diariet till exempel "Kf verkställighetsbeslut"
registratorn tar ut listor på kommunfullmäktigebeslut ur diariet två gånger
om året, till exempel i mars och september månader
kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka kornrnunfullmäktigebeslut
som inte verkställts inom lagstadgad eller angiven tid
listorna lämnas till kommunchefen

kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse
ärendet "Uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommun-
fullmäktiges beslut" tas upp på dagordningen till utvecklingsutskottets
sammanträden till exempel i april och oktober för att gå vidare till kom-
munfullmäktiges sammanträden i maj respektive november.

*

*

*

*

@

JusLerare.=/ (?)'#
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Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Töreboda kommun har översänt revisionsrapporten "Gransk-
ning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut". Revisorernas sam-
lade bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern
kontroll avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Den sam-
lade bedömningen utgår från brister i dokumenterade rutiner avseende föl-
jande;

expediering av kommunfullmäktiges beslut,
om kommunfullmäktigebeslut verkställts och om verkställandet sker
inom lagstadgad tid,
att kommunfullmäktiges beslut följts upp och verkställigheten återrap-
porteras.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2017 bland annat att uppdra åt
kommunledningskontoret att;
* Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för expediering av kommunfull-

mäktiges beslut.
Ta fram förslag på dokumenterade rutiner för uppföljning och återrappor-
tering av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut.
Förslagen ska behandlas i kommunstyrelsen senast den 3 maj 2017.

*

*

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att rapport ska lämnas
till kommunfullmäktige om kommunstyrelsens beslut om åtgärder för för-
bättrade rutiner avseende verkställigheten av fullmäktiges beslut.

Kommunchef Per-Ola Hedberg och kommunsekreterare Mariana Franken
lämnar i tjänsteskrivelse den 22 mars 2017 fö5ande förslag till rutiner för ex-
pediering av kommunfullmäktiges beslut och uppföljning och återrapporte-
ring av verkställandet av fullrnäktiges beslut.

Kommunchefen och kommunsekreteraren föreslår fö5ande rutiner;
Rutin för expediering av kommunfullmäktiges beslut
I Töreboda kommuns kommande handbok för ärendeprocessen för kommun-
styrelsen, nämnder och utskott föreslår kommunledningskontoret att det fö-
reskrivs att handläggarna i tjänsteskrivelserna ska ange vilka som ska ta del
av beslutet, både inom och utanför förvaltningen, efter att beslut har tagits.
Denna information förs sedan över till protokollet. Kommunfullmäktiges sek-
reterare kompletterar dessa uppgifter med fler mottagare om det behövs. När
protokollet är justerat skickas hela protokollet till kommunstyrelsen och revi-
sorerna samt publiceras på Töreboda kommuns hemsida. Protokollsutdrag
skickas till dem som angetts i protokollet.

;1' /Justerare Utdragsbestyrkande
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Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfull-
mäktiges beslut
Revisorerna skriver att "Här kan med fördel ses till de rutiner som idag finns
framtagna rörande ej färdigberedda motioner och medborgarförslag i kom-
munen".

Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motioner och medborgarförslag be-
redas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäk-
tige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgar-
förslaget från vidare handläggning.

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges "Kommunstyrelsen ska två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovis-
ningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och okto-
ber."

Kommunledningskontoret har ingen dokumenterad rutin för detta. Det kom-
munkansliet gör är följande;
ii registratorn tar ut listor på ej avslutade motioner och medborgarförslag ur

diariet i februari och augusti månader och kollar att det inte finns några
avslutade motioner och medborgarförslag kvar på listan,
kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka motioner och medborgar-
förslag som blir äldre än ett år vid fullmäktiges sammanträden i april re-
spektive oktober,
listorna lämnas till kommunchefen,

kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse,
ärendet "Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag" tas
upp på dagordningen till utvecklingsutskottets sammanträden i mars och
september för att gå vidare till kommunfullmäktiges sammanträden i april
respektive oktober.

*

*

*

*

Detta förutsätter att motioner och medborgarförslag avslutas när de har be-
handlats färdigt i fullmäktige (och att eventuella nya uppdrag med anledning
av en besvarad motion får ett nytt diarienummer).

Om man ska kunna återsöka kommunfullmäktiges beslut i diariet (vilket är
gemensamt för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige) och få fram listor
för att återrapportera om och hur besluten verkställts erfordras en särskild
rutin eller sökord vid registreringen (som fungerar lika bra som motion för
motioner och medborgarförslag för medborgarförslag).

,?-?'. Justerare Utdragsbestyrkande
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Om man ska ha en likartad rutin som för motioner och medborgarförslag be-
höver också kommunfullmäktige bestämma vid vilka sammanträden fullmäk-
tige vill följa upp besluten och få verkställigheten återrapporterad.

Rutin för uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommunfull-
mäktiges beslut
* registratorn registrerar ärenden med verkställighetsbeslut med ett extra

sökord i diariet till exempel "Kf verkställighetsbeslut"
registratorn tar ut listor på kommunfullmäktigebeslut ur diariet två gånger
orn året, till exempeli mars och september månader
kommunstyrelsens sekreterare markerar vilka kommunfullmäktigebeslut
som inte verkställts inom lagstadgad eller angiven tid
listorna lämnas till kommunchefen

kommunchefen skriver en tjänsteskrivelse
ärendet "Uppföljning och återrapportering av verkställandet av kommun-
fullmäktiges beslut" tas upp på dagordningen till utvecklingsutskottets
sammanträden till exempel i aprii och oktober för att gå vidare till kom-
munfullmäktiges sammanträden i maj respektive november.

*

*

*

*

Beslutsunderlag

Kornmunstyrelsens protokoll den 1 februari 2017, § 48
Kommunchef Per-Ola Hedbergs och kommunsekreterare Mariana Frankens
tjänsteskrivelse den 22 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 67

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Kommunchefen

Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg
Personalsekreterare J. Wikström

Justerared! ? l Utdragsbestyrkande
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Besvarande av motion om förebyggande insatser för att bryta den
negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med de åtgärder som vidta-
gits.

Sammanfattning av ärendet

Anne-Charlotte Karlsson (S) har lämnat in en motion om förebyggande insat-
ser för att bryta den negativa trenden av skadegörelse och oro i kommunen,
bilaga.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar;
* att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som fältassistenter för att

möta upp ungdornarna mer aktivti de mi5öer de vistas i, även på fritiden,
att undersöka tillsammans med högstadiet om man kan starta upp "far-
sor och morsor på stan,"
att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och
gymnasiet, där de får vara med och ge sin syn på hur man ska vända tren-
den och vad de tycker behövs i vår kommun för ungdomar.

*

*

Socialchefens och barn- och utbildningschefen skriver att enligt fullmäktiges
besluti november 2016 har redan medel bevi5ats till två fältassistenter med
uppstart under 2017. Anställningsintervjuer har skett under februari och två
fältassistenter har anställts med start den 1 april 2017. Dessa har i uppdrag
att skapa en ny samverkan mellan skola, socialtjänst och lokalsamhället för
att möta barn som befinner sig i riskzonen för utanförskap och missbruk. Till-
sammans i ett multiprofessionellt team och med nya samverkanssätt ska de
göra skillnad för det enskilda barnet. Det barn som behöver hjälp ska tidigt
och snabbt få det.

Syftet är att;
- Minska andelen barn som far illa eller hamnar i utanförskap

Minska andelen barn som börjar att missbruka alkohol, narkotika eller
tobak

.,i .'Justerare Utdragsbestyrkande
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Motverka mobbning på skolorna
Motverka skadegörelse
Förbättra Töreboda kommuns drogförebyggande arbete riktat mot barn
Öka vuxennärvaron på barns arenor, sociala medier, möta barn på skolor,
fritidsgård, i centrum, på ungdomsdiscon och så vidare
Tidigt fånga upp /känna av tendenser för att kunna påverka i rätt riktning
Skapa nätverk med ungdomspolis, fritidsgård, ungdomsmottagning, före-
ningar med flera och engagera civilsamhället i ökad vuxennärvaro
Samarbeta med föräldrar kring deras barn
Träffa barn enskilt eller i grupp
Erbjuda praktisk hjälp, information, råd och stöd både till barn och deras
föräldrar.

Barn som befinner sig i riskzon behöver tidigt stöd och barnets behov ska stå
i fokus. Det finns ofta redan insatser kring dessa barn både iskolan och på
sociaitjänsten. För att möta de barn som finns i riskzon förutsätts en ny sam-
verkan där skola och socialtjänst drar nytta av varandras skilda kompetenser
och ser till hela situationen för det enskilda barnet. Skolans elevhälsoteam,
socialtjänstens myndighetsutövning, socialtjänstens elev/familjestödjare och
fami5ecentralen arbetar tillsammans i ett multiprofessionellt team för barns
bästa. Genom att samordna en del av de resurser från skola och socialtjänst
som redan finns samt anställa två fältassistenter som rör sigi barns olika mil-
jöer vill socialchefen och barn- och utbildningschefen skapa ett team. Teamet
kommer att arbeta både dag- och kvällstid och vissa helger. Teamet har ett
delat ledarskap mellan socialchefen och barn- och utbildningschefen, detta
för att ta utgångspunkt ur båda professionerna utan att fastna i regelverk el-
ler stuprör.

Dessa fältassistenter har även ett uppdrag att undersöka möjligheter till sam-
verkan med lokalsamhället. Det skulle bland annat kunna yara "farsor och

morsor" på stan om de kommer fram till att detta är ett behov i kommunen.

Fältassistenterna kommer även i dialog med ungdomarna att ta fram vilka
behov som finns i kommunen för ungdomar. En förfrågan har dessutom re-
dan gått ut till ungdomar i kommunens högstadium avseende vad de skulle
vilja ha på fritidsgården för att besöka den oftare.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 september 2016, § 89
Utvecklingsutskottets protokoll den 9 november 2016, § 216

/
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Sociaichefens och barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 20 mars
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 68

Socialchefen och barn- och utbildningschefen föreslår kommunfullmäktige
besluta att motionen anses med genomförda åtgärder besvarad.

Bilaga Ks § 147/17

Expedieras till;
Komrminfullmäktige

.,., Justerare Utdragsbestyrkande
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Motion om att ta fram förebyggande åtgärder för att bryta den negati'
skadegörelse och oro i vår kommun r') fl "! (-!')a- 2 ;S

T<ohx>hoh

u?Flera vuxna har efter sommarens skadegörelser/buskörningar/oro /stölclÅrai'ikt fråÅ
som skulle kunna göras i förebyggande syfte. Flera åtg;arder kan säkert tas fram om
ungdomar och föräldrar, skolpersonal och övriga kan få komma tili tals.

Med bakgrund av ovanstående föreslås att Kommunfullmäktige beslutar

att undersöka möjligheten att inrätta tjänster som fättassistenter för att möta upp
ungdomarna mer aktivt i de miljöer de vistas i, även på fritiden

att undersöka tillsamrnans med högstadiet om man kan starta upp? farsor och
morsor på stan ?

att medverka till en enkät som går ut till ungdomar på högstadiet och gymnasiet . Där
de får vara med och ge sin syn på hur man skall vända trenden och vad de tycker
behövs i vår kommun för ungdomar.

Töreboda 2016-09-26

IlwB; - 0p'åa y@abx+f
Socialdemokraterna

/7
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Ks § 148 Dnr KS 2017/0101

Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för direktionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. Kom-
munfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisionsberät-
telsen.

2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt årsre-
dovisning 2016, revisionsberättelse och granskningsrapport för behandling
av frågan om ansvarsfrihet för Direktionen i kommunens fullmäktigeförsam-
ling. Förbundsdirektören skriver att årsbokslutet godkändes vid direktionens
sammanträde den 23 februari 2017. Revisorernas berättelse redovisas i dir-

ektionen vid sammanträdet den 23 mars 2017.

Kommunfullmäktige har enligt Kornmunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående år för Kommunalför-
bundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Fullmäktige ska lämna en moti-
vering till beslutet.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Årsredovisning för räkenskapsåret 2016
Direktjonens protokoll den 23 februari 2017, § 17
Revisionsberättelse för år 2016 den 28 februari 2017

Certifierad kommunal revisors granskningsrapport för år 2016 den 27 febru-
ari 2017

Förbundsdirektör Rickard Johanssons skrivelse den 7 mars 2017
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 69

'7% , ;Justerare Utdragsbestyrkande
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Jäv

På grund av jäv deltog inte Mikael Faleke (M), Lars-Åke Bergman (S), Pernilla
Johansson (C) och Bo Andersson (S) i handläggningen av detta ärende.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 149 Dnr KS 2017/0131

Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för direktionen i
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg samt de enskilda
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Kommunfullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revi-
sionsberättelsen.

2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt årsredo-
visning 2016, revisionsberättelse och granskningsrapport samt direktionens
beslut om årsredovisningen.

Kornmunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år. Fullmäktige ska
lämna en motivering till beslutet.

Beslutsunderlag

Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning 2016
Direktionens protokoll den 27 mars 2017, § 3
AÖS revisionsberättelse för år 2016 den 29 mars 2017

Certifierad kommunal revisors granskningsrapport för år 2016 den 29 mars
2017

Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 70

,y - . J?isterare Utdragsbestyrkande
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Jäv

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

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

«
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Ks § 150 Dnr KS 2017/0132

Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för styrelsen i
Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del Samordningsförbundet Norra
Skaraborgs styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Samordningsförbundet Norra
Skaraborgs årsredovisning 2016.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Norra Skaraborg har översänt årsredovisning 2016,
revisionsberättelse och granskningsrapport.

Enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har fullmäk-
tige att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Beslutsunderlag

Samordningsförbundet Norra Skaraborgs årsredovisning 2015
Revisionsberättelse för år 2015 daterad den 1 aprii 2016 med de sakkunnigas
rapport som bilaga
Utvecklingsutskottets protokoll den 12 april 2017, § 71

Jäv

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

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 151 Dnr KS 2017/0176

Ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning för direktionen i
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för Kommunalförbun-
det Tolkförmedling Väst samt de enskilda förtroendevalda i direktionen
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst årsredovisning 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2016,
revisionsberättelse och Auktoriserad revisors PM samt Direktionens beslut

om årsredovisningen för behandling av frågan om ansvarsfrihet för Direk-
tionen i kommunens fullmäktigeförsamling.

Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år för Kommunalför-
bundet Tolkförmedling Väst. Fullmäktige ska lämna en motivering till beslu-
tet.

Beslutsunderlag

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Årsredovisning 2016
Direktionens protokoll den 7 april 2017, § 275
Revisionsberättelse för år 2016 den 13 april 2017
Auktoriserad revisors PM avseende årsredovisning 2016 den 21 april 2016

Direktionen beslutade den 7 april 2017 att godkänna Årsredovisning 2016
och att översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av
ansvarsfrihet.

,,:' .,. Justerare Utdragsbestyrkande
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Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviijar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Enligt den auktoriserade revisorns bedömning är Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst årsredovisning för det räkenskapsår som slutade den 31
december 2016 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal redovisningslag.
PwCs bedömning är begränsad till den finansiella revisionen av årsredovis-
ningen.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Mikael Faleke (M) i handläggningen av detta
ärende.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 152 Dnr KS 2017/0165

Insatser mot langning av alkoholi Västra Götaland 2017

Kommunstyrelsens beslut

1. Töreboda kommun deltar i arbetet mot langning av alkoholi Västra
Götalands län 2017.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att anmäla detta till
Länsstyrelsen på den särskilda blanketten för ändamålet.

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utse en kontaktperson
gentemot Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen inbjuder länets kommuner att delta i arbetet mot langning av
alkoholi Västra Götalands län 2017. Under år 2016 deltog 44 av de 49 kom-
munerna i Västra Götalands län tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen och
Länsnykterhetsförbundeti det gemensamma arbetet. Ambitionsnivån för år
2017 är att få med samtliga 49 kommuner i länet.

De regionala myndigheterna inom "Västra Götalandssamverkan mot droger" i
länet har uttalat sitt stöd för att motverka langning av alkohol till ungdomar. I
samverkan ingår de fyra kommunalförbunden ilänet, Göteborgs Stad,
Polisrnyndigheten, Avdelning Folkhälsa och Kunskapscentrum för psykisk
hälsa (KPH) inom Västra Götalandsregionen, Tullverket, Kriminalvården och
Länsstyrelsen. Samarbetspartners i arbetet är Länsnykterhetsförbundet. Det
innebär ett extra stöd och resurser till kommunerna.

Övergripande mål är;
Att motverka och minska ungdomars alkoholkonsumtion
Att senarelägga ungdomars alkoholdebut
Att försvåra för ungdomar att komma över alkohol
Att motverka illegal alkoholdistribution
Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar
Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten

*

*

*

*

*
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Länsstyrelsens ansvar
Länsstyreisens ANDT-samordnare samordnar länets gemensamma satsning
mot langning. Länsstyrelsen ansvarar för regionaia satsningar såsom kassa-
reklam Tänk Om i49 ICA-butikerilänet (under veckorna 21-2 2) samt övriga
delar av de gemensamma insatserna i länet mot langning av alkohol.
Kornmunikationsinsatser i sociala media riktat till unga vuxna personer 20-
25 år.

Strategisk köpt reklam på bussar och spårvagnar.
Länssamordnarna bistår kommunernas kontaktpersoner med stöd i arbetet
och tar fram material som kommunerna enkelt ska kunna använda sig av.
Materialet till deltagande kommuner kommer att levererasivecka 21.

Länsstyrelsen ansvarar för att insatserna följs upp under 2017.

Länsstyrelsen tar under år 2017 inte ut någon avgift från kommunerna.

Kommunens ansvar

Kommunstyrelsen ska stå bakom arbetet och ansvarar för förankring och
medverkan från kommunala förvaltningar. Det ska finnas en kontaktperson
gentemot Länsstyrelsen som samordnar kommunens insatser. Kommunerna
ansvarar för den lokala mobiliseringen för att motverka langning av alkohol
till minderåriga.

Polisens ansvar

Polisen har särskilt hög prioritet vid riskhelger, inför och under skolavslut-
ningarna. Polisens tipstelefon 114 14 är tillgänglig under hela året. Polisen
ansvarar för att det finns uttalade kontaktpersoner gentemot kommunerna
kring detta arbete.

Polisens operativa aktiviteter syftar till att;
@ lagföra de som förser ungdomar med alkohol
* direktförverka den alkohol underåriga innehar

De kommuner som vill delta i insatser mot langning i Västra Götaland 2017
änmäler sitt deltagande på en särskild blankett som undertecknas av ansva-
rigt kommunalråd, och skickas till Länsstyrelsen senast tisdagen den 9 maj.

Expedieras till;
Länsstyrelsen
Ordföranden

Komrrmnchefen

Folkhälsoplaneraren
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Ks § 153 Dnr KS 2017/0087

Förändring av delegationsordningen för individ- och
familjeomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Följande beslut tilläggs delegationsordningen under rubriken, Besluti ärende
som rör barn enligt Lagen om vård av unga (LVU):
S2.2.26 Godkännande av utlandsresa för barn placerat enligt LVU, delegat
Vård- och omsorgsutskottet, ersättare Vård- och omsorgsutskottets ordförande
Mikael Faleke (M).

Sammanfattning av ärendet

Vård enligt Lagen om vård av unga (LVU) gäller endasti Sverige. Myndighets-
utövning enligt svensk lagstiftning är inte tillämpbar utomlands.
Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att vård enligt LVU med placering i
utlandet inte är tillåten, eftersom LVU-vården innebär ingående tvångsbefo-
genheter, samt att tillsynen inte kan utövas utanför Sveriges gränser. Det
finns dock inga hinder för att barnet/den unge som vårdas enligt LVU tillfäl-
ligt vistas utomlands, till exempel genom att fö5a med fami5ehemsföräld-
rarna på utlandssemester eller delta i en språkresa. Det är dock mycket vik-
tigt att göra en bedömning, där man beaktar dels barnet/den unges inställ-
ning till en sådan utlandsvistelse, samt risken att den unge avviker vid sådan
vistelse.

Många fami5ehem har intresse av eller fami5ära skäl till att åka utomlands
med regelbundenhet. Det är då naturligt att de placerade barn som familje-
hemmet har hos sig också får följa med vid utlandsresor, och att detta gene-
rellt är att se som det bästa för barnet/den unge som är placerad.

Även om det inte är ett beslut kopplad till en formell lagparagraf, bör delega-
tionen finnas med då det tas ställning till vård enligt LVU, eftersom vård en-
ligt LVU inte är tillämpbar utomlands, och att en utlandsresa kan ses som ett
tillfälligt avbrott i vården.

a ,-, Justerare Utdragsbestyrkande
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Då Vård- och omsorgsutskottet står som delegat för samtliga LVU-beslut, bör
det falla sig naturligt att även detta beslut är delegerat till dem, och med dess
ordförande som ersättare.

Underlaget till beslut bör framställas av barnets handläggare och ska inne-
hålla relevant information, samt beaktande av risken för att vården störs eller
att den unge avviker.

Beslutsunderlag

Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse den 8 februari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 30

Expedieras till;
Enhetschef A. Flodin

Vård- och omsorgsutskottet
Vård- och omsorgsutskottets ordförande
Socialchefen

{ntendent P. Kersna

Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K. Roslund Berg

a.a . Justerare
6 (F '-=- r Utdragsbestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLI
Sammanträdesdatum

2017-05-03

Sida

245

Ks § 154 Dnr KS 2017/0092

Förändringar i delegationsordningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens delegationsordning ändras enligt följande;

1. Äldreomsorgschef tilläggs som delegat i fö5ande ärenden;
A. Allmänna ärenden: A3, A6, A9 samt A14
B. Upphandling: B2 samt B3
C. Ekonomi: C9

D. Personalärenden: D2, D5, D6, D7, DIO, Dll, D12, D13, D14, D15, D16,
D17 samt D19

E. Övriga avtal med utomstående: El
F. Bidragsärenden: F3 samt F5
55 Beslut i ärenden som rör överklaganden, yttranden och anmälningar

med mera, som är riktade till domstol, åklagarmyndighet och andra
myndigheter: 55.1

S8 Beslut i ärenden som rör Patientsäkerhetslag: S8. 1
S9 Beslut i ärenden som rör Offentlighets- och sekretesslag: 59.1 samt S9.2

2. Äldreornsorgschef tilläggs som ersättare i fö5ande ärenden;
S5 Beslut i ärenden som rör överklaganden, yttranden och anmälningar

med mera, som är riktade till domstol, åklagarmyndighet och andra
myndigheter: S5.2 och S5.29

S6 Beslut i ärenden som rör omsorg om äldre och funktionshindrade enligt
SoL: 56.12 samt 56.13.

3. Äldreomsorgschef tilläggs till ärende nummer D8, Lönesättning av barn-
och utbildningschef, socialchef, personalchef, ekonomichef, IT-chef, utveck-
lingsenhet (med kommunchef som delegat).

4. Ärende nummer D3, Beslut om anställning av barn- och utbildningschef,
socialchef, personalchef, ekonomichef, IT-chef, rektorer och enhetschefer
(med kommunchef som delegat) delas upp i två ärenden;

Th Utdragsbestyrkande
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D3.1 Beslut om anställning av barn- och utbildningschef, socialchef, äldre-
omsorgschef, personalchef, ekonomichef, IT-chef, med delegat kommun-
chef.

D3.2 Beslut om anställning av rektorer och enhetschefer, med delegat,
barn- och utbildningschef, socialchef och äldreomsorgschef inom respek-
tive chefs ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet

Från och med den 1 januari 2017 omorganiserades vård och omsorgsverk-
samheten, vilket innebär att det nu finns två verksamhetschefer i den nya or-
ganisationen, benämnda "Socialchef' och "Äldreomsorgschet".

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 13 mars 2017 fö5ande;
* Delegationsordningen ändras enligt bilagt förslag (se sammanfattning av

ärendet).
Beslutet innebär att "Äldreomsorgschef" ska läggas tilli delegationsord-
ningen på föreslagna delegationer.
Under ärende D8 läggs äldreomsorgschef till.
Ärende D3 delas upp itvå ärenden:
D3.1 Beslut om anställning av barn- och utbiidningschef, socialchef,
äldreomsorgschef, personalchef, ekonomichef, IT-chef.
Delegat: Kommunchef.
D3.2 Beslut om anställning av rektorer och enhetschefer
Delegat: Barn- och utbildningschef, Socialchef och Äldreomsorgschef.

*

*

Kommunsekreterare Marita Asp skriver i tjänsteskrivelse bland annat föl-
jande;
Punkten 1 i upprättat förslag till beslut innebär att titeln "Äldreomsorgschef"
läggs till som delegat eller ersättande delegat på fö5ande platser i delega-
tionsordningen:
A. Allmänna ärenden: A3, A6, A9 samt A14

B. Upphandling: B2 samt B3
C. Ekonomi: C9

D. Personalärenden: D2, D5, D6, D7, DIO, Dll, D12, D13, D14, D15, D16, D17
samtDl9

E. Övriga avtal med utomstående: El
F. Bidragsärenden: F3 samt F5
S5 Beslut i ärenden som rör överklaganden, yttranden och anmälningar
med mera, som är riktade till domstol, åklagarmyndighet och andra myndig-
heter: 55.1, S5.2 samt 55.29

,10 Justerare IUtdragsbestyrkande
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S6 Beslut i ärenden som rör omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL:
56.12 samt 56.13

58 Beslut i ärenden som rör Patientsäkerhetslag: S8. 1
S9 Beslut i ärenden som rör Offentlighets- och sekretesslag: 59.1 samt S9.2

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 45
Kommunsekreterare Marita Asps reviderade tjänsteskrivelse
Förslag till reviderad delegationsordning den 11 april 2017

Protokollsanteckning

Kommunstyrelsen medger Lars-Åke Bergman (S), Ewa Ewaldson (S), Johan
Cord (S), Bo Andersson (S) och Kenneth Carlsson (S) anteckna till protokollet
att de anser att delegationsordningen bör ändras så att chefer anställs av
kommunstyrelsen.

Expedieras till;
Kommunchefen

Äldreomsorgschefen
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen

Intendent P. Kersna

Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K Roslund Berg
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Förändringar i delegationsordningen för vård- och omsorgsverksam-
heter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens delegationsordning ändras enligt följande;

1. l följande ärenden där vård- och omsorgsutskottets ordförande Mikael
Faleke (M) är delegat ändras ersättare till "I första hand kommunstyrelse-
ledamot Pernilla Johansson (C), i andra hand kommunstyrelseledamot
Marlene Näslin (M), i tredje hand kommunstyrelseledamot Berit Bergman
(S) och i fjärde hand korrimunstyrelsens ordförande";
S2 Beslut i ärenden som berör barn: S2.1.8, S2.1.11 samt S2.25

55 Beslut i ärenden som rör överklaganden, yttranden och anmälningar
med mera, som är riktade till domstol, åklagarmyndighet och andra
myndigheter: S5.5 samt 55.6

2. I följande ärenden där vård- och omsorgsutskottet är delegat, (undanta-
get de ställen där vård- och omsorgsutskottets ordförande är ensam er-
sättare för vård- och omsorgsutskottet), ändras ersättare till "I första
hand Vård- och omsorgsutskottets ordförande Mikael Faleke (M), i andra
hand kommunsffrelseledamot Pernilla Johansson (C), i tredje hand kom-
munsffrelseledamot Marlene Näslin (M), ifiärde hand kommunsffrelsele-
damot Berit Bergman (S) och ifemte hand kommunsffrelsens ordförande";
S2 Beslut i ärenden som berör barn: S2.2.3, S2.2.4, S2.2.7, S2.2.8, S2.2.9,

S2.2.17 samt S2.2.24

S3 Beslut i ärenden som rör vuxna: S3.1.4, S3.1.22 samt S3.2.3

Sammanfattning av ärendet

Punkt li upprättat förslag till ändring i delegationsordningen gällande ersät-
tare för de ärenden där vård- och omsorgsutskottets ordförande är delegat,
beror på att Berit Bergman numera är ledamot av kommunstyrelsen, och där-
med kan fatta beslut enligt delegationsordningen.

I samband med det tillägget ändras ordningen där ersättare kan träda in och
besluta i stället för ordföranden. l nuvarande delegationsordning står som

...? 'a> Justerare Utdragsbestyrkande
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ersättare: I första hand kommunstyrelseledarriot Pernilla Johansson (C), i
andra hand kommunstyrelseledamot Marlene Näslin (M) ochi tredje hand
kommunstyreisens ordförande.

Ändringar görs på följande platser i delegationsordningen:
S2 Beslut i ärenden som berör barn: S2.1.8, S2.1.1 1 samt S2.25
S5 Beslut i ärenden som rör överklaganden, yttranden och anmälningar med
mera, som är riktade till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter:
S5.5 samt S5.6

Punkt 2 i upprättat förslag till ändring i delegationsordningen gällande ersät-
tare för de ärenden där vård- och omsorgsutskottet är delegat, beror på att
Berit Bergman numera är ledamoti kommunstyrelsen, och därmed kan fatta
beslut enligt delegationsordningen. I samband med det tillägget ändras ord-
ningen där ersättare kan träda in och besluta i stället för vård- och omsorgs-
utskottet. I nuvarande delegationsordning står ordförande Mikael Faleke (M)
som ersättare i första hand, i andra hand kommunstyrelseledamot Pernilla
Johansson (C) och i tredje hand kommunstyrelseledamot Marlene Näslin (M),
och att kommunstyrelsens ordförande är ersättare i fjärde hand.

Ändringar görs på fö5ande platser i delegationsordningen:
S2 Beslut i ärenden som berör barn: S2.2.3, S2.2.4, S2.2.7, S2.2.8, S2.2.9, S2.2.17
samt S2.2.24

S3 Eeslut i ärenden som rör vuxna: S3.1.4, S3.1.22 samt S3.2.3

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars 2017, § 46
Kommunsekreterare Marita Asps reviderade tjänsteskrivelse
Förslag till reviderad delegationsordning den 11 april 2017

Expedieras till;
Vård- och omsorgsutskottets ordförande
Kommunstyrelseledamot P. Johansson
Kommunstyrelseledamot M. Näslin
Kommunstyrelseledamot B. Bergman
Kommunstyrelsens ordförande
Socialchefen

Intendent P. Kersna

Kommunsekreterarna

Administrativ assistent K Roslund Berg
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Uppföljning av handlingsplan för att minska och motverka hemlös-
heten i Töreboda kommun 2017-2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppfö5ningen av handlingsplanen och lägger
den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Socialtjänsten i Töreboda kommun har förbundit sig att vid två tillfällen per
år skriftligt redovisa till kommunstyrelsen, om hur målen att minska och mot-
verka hemlöshet uppfylls.

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Töreboda kommun
åren 2017 - 2019 innehåller nio insatsområden, som var och ett kontinuerligt
skall utvärderas:

1. Barnperspektiv
2. Kartläggning av hemlösheti Töreboda
3. Borgensförbindelse
4. Samverkan med privata fastighetsägare
5. Samverkan med Törebodabostäder

6. Bistånd i form av stödboende

7. EU-/EES-medborgare
8. Förebyggande arbete
9. Kunskapsinhämtning

Enhetschef Jessica Jonasson redovisar uppfö5ningen av handlingsplanen för
att minska och motverka hemlösheten i Töreboda kommun 2017-2019 i

tjänsteskrivelse den 4 april 2017.

Beslutsunderlag

Enhetschef Jessica Jonassons tjänsteskrivelse den 4 april 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 54

Expedieras till:
Enhetschef §. Jonasson
Socialchefen
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TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-0 5 - O 3

Sida

251

Ks§l57 Dnr KS 2017/0026

Risk/kontrollområdp Granskningsplan 2017, uppföijning av place-
rade barn och kostnaderna för vården

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt den granskningsplan för vård- och omsorg 2017 som kommunstyrel-
sen beslutade orn, står uppföljning av antaiet placerade barn, och kostnaden
för vården som ett risk- och kontrollområde. På en skala från 1-9 är riskbe-

dömningen för området 5, vilket betyder ett medelvärde för både sannolik-
heten i risk för att fel uppstår, men också att området uppfattas som besvä-
rande av intressenterna och kommunen.

Kontrollmetod är redovisning av alla pågående placeringar, alla avslutade
placeringar samt kostnader totalt per månad för alla placeringar. Samtliga
värden är exklusive ensamkommande flyktingbarn. Uppgifterna redovisas till
socialchef varje månad, till vård- och omsorgsutskottet varannan månad och
till kommunstyretsen två gånger på år. Enhetschef för barn och ungdom står
som ansvarig för uppföljning och redovisning.

Årsbudgeten 2017 för placerade barn är 7 355 000 kr.

Under januari 2017 fanns 38 pågående placeringar, 34 fami5ehem och
fyra jourhem. Fem placeringar avslutades under januari månad. Sammanlagd
kostnad för januari var 775 355 kronor, varav kostnad för externa uppdrags-
tagare var 136 478 kronor.

Under februari 2017 fanns 35 pågående placeringar, 34 familjehem och ett
jourhem. En placering avslutades under februari månad. Sammanlagd kost-
nad för februari var 734 646 kronor, varav kostnad för externa uppdragsta-
gare var 217 220 kronor.

- " Justerare Utdragsbestyrkande
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Under mars 2017 fanns 34 pågående placeringar, 31 fami5ehem, ett jourhem
samt två placeringar på institution. En placering avslutades under mars må-
nad. Sammanlagd kostnad för mars var 620 682 kronor, varav kostnad för
externa uppdragstagare var 112 020 kronor.

Beslutsunderlag

Enhetschef Ananthi Flodins tjänsteskrivelse 7 april 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 51

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 april 2017 följande;
* Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
Enhetschef A. Flodin

Socialchefen

.'.? Justerare Utdragsbestyrkande
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Information om beslut från IVO efter Lex Sarah-anmälan från

Vuxenenheten hos IFO

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Den 28 mars 2017 inkom ett beslut till Töreboda kommun från Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), där IVO avslutar ärendet och inga ytterligare åt-
gärder kommer att vidtas. Beslutet fattades av IVO efter en Lex Sarah-anmä-
lan, från socialtjänsten i Töreboda.

Lex Sarah-anmälan från socialtjänsten i Töreboda sker efter en händelse, där
en person som uttalar suicidhot besökte socialtjänsten, och efter det besöket
tar ovan nämnda person sitt liv, och avlider den 10 december 2016. Missför-
hållandet som anmäldes, består främst i att suicidhotet inte togs på tillräckligt
stort allvar, att samverkan mellan primärvården i Töreboda och socialtjänst-
en inte har fungerat på ett optimalt sätt, samt att frågetecken finns kring hur
polisen hanterar personer som försöker ta sitt liv.

Personalen hos socialtjänsten uppger att de reagerade på hoten från perso-
nen, som de alltid gör när någon hotar med suicid, och att de pratade om
detta i gruppen. Personalen ringde även upp personen vid något tillfälle, men
ingen gjorde någon anmälan till primärvården/psykiatrin för bedömning.
Personalen hade vid tillfället för suicidhoten ingen kännedom om personens
tidigare psykiska ohälsa. Anmälan till IVO görs av socialchef Sandra Sä5ö den
27 december 2016. Socialtjänsten i Töreboda kommun har upprättat och in-
fört en rutin, för att försöka förhindra liknande situationer i framtiden.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Säljös tjänsteskrivelse den 21 februari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 13 mars, § 35
Beslut från föspektionen för vård- och omsorg den 28 mars 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 52

,, ' Justerare Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 april 2017 fö5ande;
1. Informationen noteras och läggs till handlingarna.
2. Informationen skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Socialchefen
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Rutiner för lndivid- och familjeomsorgen (IFO), gällande suicidhot,
bemötande och frågeställningar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Socialtjänsten i Töreboda har infört en rutin för hur uttalade suicidhot ska
bemötas och hanteras. Rutinen går i stora drag ut på att den som uttrycker
suicidhot eller suicidtankar, alltid ska tas på allvar och att den handläggare
som tar emot suicidhot eller tankar kring suicid alltid ska ingripa. Forskning
har visat att risken för att en person tar sitt liv minskar när frågor om suicid
ställs, och att man får berätta och bli hörd i den psykiska smärtan, är en viktig
faktor för att minska graden av suicidtankar. Olika sätt att närma sig med
frågor till den person som uttalar suicidhot, ska bland annat vara att skapa
lugn och avskildhet, att försöka skapa en förtroendefull relation och inge
framtidshopp, att ge personen tid att berätta om sin livssituation utan att
avbryta personen, när den talar om sina tankar, att visa respekt för personens
känslor, att tala ärligt och uppriktigt, samt att visa oro, omsorg och värme.

Handläggare ska aldrig vara själv i bedömningen av suicidrisk, utan samord-
nare ska ta fram förslag på åtgärd. Vidare ska sekretesshävande samtycke
från personen inhämtas, med godkännande att kontakt tas med sjukvård och
eventuella närstående, och att vid suicidrisk kontakta samordnande instans
för suicidprevention. Om samråd med sjukvården inte leder till någon medi-
cinsk insats, ska socialtjänsten via 112 anmäla till polisen om man misstänker
pågående suicidförsök. Om en person uttrycker suicidtankar men inte vill ha
hjälp, trots att det bedöms vara en akut risk att personen går till handling, ska
polisen också kontaktas via 112.

Om suicid inträffat ska all berörd personal samlas för att förstå och känslo-
mässigt bearbeta det som har skett, samt tillsammans med samordnare för
suicidprevention finna uppslag till förbättringar. Till exempel uppdatering av
rutiner och riktlinjer.

.g' "7/7
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Två grundläggande etiska principer kan komma i konflikt med varandra när
det gäller självmord och självmordshandlingar. Den ena principen rör det
etiska kravet att göra gott, att lindra lidande och att rädda liv. Den andra
grundsatsen gäller respekt för en människas rätt till självbestämmande. Män-
niskans rätt till integritet och självbestämmande över sitt eget liv måste alltid
respekteras, men självmord handlar inte alltid om ett fritt val, då personen i
fråga inte ser någon annan utväg och upplever då ingen handlingsfrihet.
Många gånger är föreställningen om att den som är nära att ta sitt liv, har
människans rätt till sitt liv eller sitt självmord, framsprunget som ett försvar
för att hantera sin egen rädsla och för att slippa se och ingripa. Socialtjänsten
i Töreboda kommun bemöter inte människor utifrån denna förestäilning,
utan ska vid varje risk för suicid ingripa och förhindra att detta sker.

Beslutsunderlag

Rutiner för frågor och bemötande av personer med suicidrisk, rutin för kon-
takt med externa aktörer, telefonnummer till suicidprevention samt rutin för
avbokning av möten
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 53

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 april 2017 fö5ande;
* Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Informationen skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till:
Enhetschef J. Jonasson
Socialchefen
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Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 22 minuter (klockan 14.43-15.05).
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Årsrapport 2016 för Sysselsättningsprogrammet

Kommunstyrelsens beslut

Kornmunstyrelsen godkänner Årsrapport 2016 med planering framåt för
Sysselsättningsprogrammet och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 4 maj 2010, § 132, att ge förvalt-
ningen i uppdrag att ta fram förslag på hur Töreboda kommun, med ökade
insatser kan arbeta för ett minskat behov av försörjningsstöd.

Kommunstyrelsen uppdrog den 26 maj 2010, § 103, åt kommunledningskon-
toret att utifrån projekt "genomlysning försörjningsstöd" presentera kon-
kreta förslag på hur självförsörjningen kan öka i Töreboda kommun. Kom-
munstyrelsen beslutade den 7 november 2012, § 263 att Sysselsättningspro-
jektet ska permanentas under namnet Sysselsättningsprogrammet.

Målgruppen är vuxna personer som är beroende av försörjningsstöd, eller sö-
ker vård för missbruk och beroende och som behöver stöd att komma uti

sysselsättning och på sikt egen försörjning. Under 2016 anställdes en person
på heltid, programmet låg dock vilande under sommaren och tidig höst
samma år.

Programansvarig Malin Karlsson lämnar i skrivelse den 14 mars 2017
Årsrapport 2016 för Sysselsättningsprogrammet.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 4 maj 2010, § 132
Kommunstyrelsens protokoll den 26 maj 2010, § 103
Kommunstyrelsens protokoll den 7 november 2012, § 263
Programansvarig Malin Karlssons skrivelse den 14 mars 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 55

Expedieras till;
Socialchefen

Programansvarig M. Karlsson
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Ansökan om bidrag 2017 från Svenska Röda Korsets Folkrätt- och
flyktingkrets Skaraborg, avseende stödinsatser av förebyggande ka-
raktär för asylsökande barn under 18 år

Kommunstyrelsens beslut

1. Svenska Röda Korset, Törebodakretsen beviljas bidrag med 50 000 kro-
nor, för verksamhet riktat till asylsökande i Älgarås för verksamhetsåret
2017.

2. Senast den 31 januari 2018 ska föreningen lämna en specificerad rapport
om hur bidraget har använts i Älgarås.

3. Finansiering sker ur kommunens bidrag från Migrationsverket för stödin-
satser av förebyggande karaktär till barn under 18 år, som omfattas av la-
gen om rnottagande av asylsökande.

Sammanfattning av ärendet

Svenska Röda Korset, Törebodakretsen har genom frivilligledare Jaana
Jansson, ansökt om bidrag för år 2017. Bidragsansökan avser aktiviteter för
asylsökande som har sitt asylboende i Älgarås. Föreningen har lämnat en
verksamhetsberättelse för 2016. Föreningen har också kompletterat med en
detaljerad ekonomisk rapport om hur bidraget från Töreboda kommun 2016
användes i Älgarås, samt en kompletterande redovisning om hur bidrag från
Röda Korset centralt flyttats över från 2015 till 2016.

Töreboda Rödakorskrets uppger via sin kassör, att det är de som ska admini-
strera ekonomin i fortsättningen. Återrapporteringen till Töreboda kommun
kommer Janna Jansson göra tillsammans med Törebodas Rödakorskrets sty-
relse.

Röda korset ansöker för 2017 om bidrag på samma nivå som för 2016. Kom-
munstyrelsen beslutade förra året att bevilja totalt 70 000 kronor.
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Socialchef Sandra Sä5ös förslag är att minska anslaget för 2017 med
20 000 kronor. Detta av tre anledningar:

- Kommunen erhåller betydligt lägre bidrag från Migrationsverket för före-
byggande arbete med asylsökande barn i kommunen.

- Föreningar kan från år 2017 också söka bidrag från Länsstyrelsen.
Länsstyrelserna kan bevi5a statsbidrag för verksamhet som utförs inom ra-
men för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bi-
draget regleras av "Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsö-
kande med flera". Sista ansökningsdag för 2017 är 5 maj.

- Mottagningsenheten i Töreboda kommun har redan bevi5ats § 37-medel,
som delvis går till att finansiera språkcafe för nyanlända.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 2 april 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 56

Expedieras till;
Svenska Röda Korsets Folkrätt- och flyktingkrets Skaraborg
Socialchefen

Ekonomikontoret

Mottagningsenheten
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Ansökan om bidrag 2017 från Moholms samhällsförening med flera,
avseende stödinsatser av förebyggande karaktär för asylsökande
barn under 18 år

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Moholms Samhällsförening bidrag med 50 000
kronor för verksamhet riktat till asylsökande i Moholm för verksamhetså-
ret 2017.

2. Moholms samhällsförening administrerar bidraget och fördelar det till öv-
riga engagerade föreningar i Moholm. Föreningarna beslutar gemensamt
om fördelning till olika aktiviteter.

3. Moholms Samhällsförening, Svenska kyrkan, Röda korset,
Salemförsamlingen och övriga i verksamheten engagerade föreningar i
Moholm, ska gemensamt senast den 31 januari 2018 lämna rapport om
hur bidraget har använts i Moholm.

4. Finansiering sker ur kommunens bidrag från Migrationsverket för stödin-
satser av förebyggande karaktär till barn under 18 år, som omfattas av la-
gen om mottagande av asylsökande.

Sammanfattning av ärendet

Föreningari Moholm ansöker för 2017 om bidrag på samma nivå som för
2016, då kommunstyrelsen bevi5ade totalt 70 000 kronor. Bidragsansökan
avser aktiviteter för asylsökande, som har sitt asylboende i Moholm. Social-
chef Sandra Sä5ös förslag är att minska anslaget för 2017 med
20 000 kr. Detta av tre anledningar:
- Kommunen erhåller betydligt lägre bidrag från Migrationsverket för före-

byggande arbete med asylsökande barn i kommunen.
- Föreningar kan från år 2017 också söka bidrag från Länsstyrelsen.

Länsstyrelserna kan bevi5a statsbidrag för verksamhet som utförs inom ra-
men för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bi-
draget regleras av "Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsö-
kande med flera". Sista ansökningsdag för 2017 är 5 maj.
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- Mottagningsenheten i Töreboda kommun har redan bevi5ats § 37-medel
från Länsstyrelsen, som delvis går till att finansiera språkcafe för nyanlända.

Beslutsunderlag

Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 1 februari 2017
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 57

Expedieras till;
Socialchefen

Ekonomikontoret

Moholms Samhällsförening
Svenska kyrkan
Röda korset

Salemförsamlingen
Mottagningsenheten

?§usterare €



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 017-0 5-O 3

Sida

263

Ks § 164 Dnr KS 2017/0025

Granskningsplan 2016 för vård och omsorg, vård- och omsorgspla-
neringar äldreomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommunor-
ganisationen för verksamhet, ekonomi, samt tillämpningen av lagar och före-
skrifter. I begreppet internkontroll ingår också bevakning av att fastställda
riktlinjer följs. Kommunstyrelsen ska senast i februari månad varje år anta en
särskild granskningsplan. Granskningsplaner ska tas fram utifrån verksam-
hetsområden och kommunövergripande verksamhet. Planen som upprättas
ska innehålla fö5ande delar: Risk/kontrollområde, kontrollmoment, ansvarig
person, kontrollmetod och frekvens, rapportering till och när samt riskbe-
dömning för varje område.

Vård- och omsorgsutskottets risk/kontrollområden:
Utredningstider barn- och ungdom IFO, varje månad (11 gånger per år)
Uppfö5ning av försörjningsstöd IFO, 4 gånger per år; kommunstyrelsen
2 gånger per år
Budgetuppföljning av personlig assistans LSS, varannan månad
Beläggning och kö äldreomsorgen, varje månad (11 gånger per år), kom-
munstyrelsen 3 gånger per år
Vård- och omsorgsplanering äldreomsorgen, 4 gånger per år; kommunsty-
relsen 2 gånger per år

Äldreomsorgschefen redovisar resultat för Risk/Kontrollområde 2: Vård och
omsorgsplaneringar hela 2016 i en Power POint presentation den 20 april
2017.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 59

2.,' ,'- }usterare l Utdragsbaestyrkande



TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-03

Sida

264

forts. Ks § 164

Äldreomsorgschefen, Sammanställning av äldreomsorgens vård- och om-
sorgsplaneringar för 2016 den 20 april 2017

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 18 april 2017 följande;
1. Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.
2. Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Äldreomsorgschefen
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Rapportering av inte verkställda beslut inom Vård och Omsorg för
första kvartalet 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för första kvartalet 2017, som kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott
lämnat till Inspektionen för vård och omsorg, till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut

Rapporten överlämnas till kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg
rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från be-
slutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översikt-
lig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna.

För första kvartalet 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 62

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Kommunsekreterare M. Asp
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Ks § 166 Dnr: KS 2017/0082

Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anhörigsamordnaren inom äldreomsorgen, Lorna Georgi redovisade vid
Vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 18 april 2017 enkätsvar och
svarade på frågeställningar om uppsökande verksamhet av 2016 års 75- re-
spektive 80-åringar.

Sedan 2007 utförs uppsökande hembesök hos 75-åringar i kommunen. Alla
75-åringar erbjuds ett hembesök, men har rätt att tacka nej. Efter beslut i
kommunstyrelsen den 3 april 2013 erbjuds de 80-åringar som avstått hembe-
sök vid 75 års ålder ett likadant erbjudande som skickas till 75-åringar. Kom-
munstyrelsens besiut innehöll även att erbjudandet skickas ut via brev, till de
80-åringar som hade ett hembesök vid 75 års ålder.

Den 11 maj 2015 gav Vård- och omsorgsutskottet ett uppdrag till äldreom-
sorgens verksamhet, att ta fram förslag på utformning av framtida enkäter
och tillvägagångssätt, för den uppsökande verksamheten inom äldreomsor-
gen. Samtliga hembesök utförs av kommunens anhörigsamordnare.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens protokoll den 3 april 2013, § 93
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 11 maj 2015, § 161
Sammanställningar av uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 april 2017, § 60

Vård- och omsorgsutskottet besIutade den 18 april 2017;
* Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Redovisningen skickas till kommunstyrelsen som information.*

Expedieras till;
Anhörigsamordnare L. Georgi
Äldreomsorgschefen

1;? 5 Justerare Utdragsbestyrkande



TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-05-03

Sida

267

Ks § 167 Dnr KS 2015/0010

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden och kommunchefen informerar från MTG Skaraborgs styr-
grupps sammanträde den 6 april 2017.
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Ks § 168 Dnr KS 2015/0012

Information från kommunchefen

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen tackar på personalens vägnar för personalfesten.

Kommunchefen informerar bland annat att kommunens MAS (medicinskt an-
svariga sjuksköterska) också arbetar åt Gullspångs kommun och att
Gullspångs kommun sagt upp avtalet om detta samarbete. Kommunchefen
informerar vidare att ekonomikontoret blir fullbemannat igen från och med
juni månad, då två nyanställda tillträder sina tjänster. Ekonomikontorets or-
ganisation ändras så att kontoret delas upp i två enheter, en redovisningsen-
het och en budget- och uppfö5ningsenhet.
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Ks § 169 Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Fö5ande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna;

Protokoll

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 18 april 2017 inklusive indi-
vidärenden samma dag, vård- och omsorgsutskottets extra sammanträden
med individärenden den 29 mars och den 20 april 2017 och utvecklingsut-
skottets sammanträde den 12 april 2017

4 delegationslista nummer

individ- och fami5eomsorgen
äldreomsorgen
LSS

3/17
3/17
2/17

delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande
vård- och omsorgsutskottets ordförande
socialchef Sandra Sä5ö
socialsekreterare Hanna Edvardsson

trafikhandläggare Marie Djupfeldt

13-16/17
8-9/17
5/17
1-2/17
34-39/17

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut
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Ks § 170

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:

Dnr KS 2017/0167
Länsstyrelsens beslut den 19 april 2017 om statligt bidrag tilllokala natur-
vårdsprojekt i Västra Götalands län 2017,

Dnr KS 2017/0078
Länsstyrelsens beslut den 20 april 2017 efter uppfö5ning av krisberedskaps-
arbete och anteckningar vid uppfö5ning av Töreboda kommuns åtgärder in-
för och vid extraordinära händelser, onsdagen den 29 mars 2017,

Dnr KS 2016/0301
Tekniska nämndens protokoll den 11 april 2017, § 74, Uppfö5ning av drift-
budget 2017 isamband med prognos 1, Töreboda kommun,

Dnr KS 2016/0136
Tekniska nämndens protokoll den 11 april 2017, § 80, Uppfö5ning av tek-
niska nämndens mål 2017 i samband med prognos 1,

Dnr KS 2017/0063
Tekniska nämndens protokoll den 11 april 2017, § 82, Uppfölining av intern-
kontrollplan i samband med prognos 1.
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