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Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 15 juni 2016, kl. 13.00-14.30 och

Plats och tid

15.00-16.15

Bengt Sjöberg (M), ordförande
Anne-Marie Lundin (M)
Mikael Faleke (M), § 209-219 och 221-240
Linn Brandström (M) för Mikael Faleke (M), § 220
Marlene Näslin (M)
Karl-Johan Gustafson (C)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande
Ursula Evje (FP)

Beslutande

Lars-Åke Bergman (S), andre vice ordförande
Anne-Charlotte Karlsson (S), § 209-219 och 221-240
Bo Andersson (S) för Anne-Charlotte Karlsson (S), § 220
Hans Thorsell (S) för Johan Cord (S)
Anna-Karin Holgersson (S)
Kenneth Carlsson (S)
Therese Erikson (V)
Jörgen Karlsson (M) för Peter Sporrong (SD)
Övriga närvarande

Mariana Frank6n, kommunsekreterare
se fortsättningssida

Justerare

Kenneth Carlsson (S)

Justeringens

Kommunledningskontoret 2016-06-20
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då
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fortsättninq l:a sidan

fortsättning Övriga närvarande:
Linn Brandström (M), ersättare, § 209-219 och 221-240
Bo Andersson (S), ersättare, § 209-219 och 221-240
Per-Ola Hedberg, kommunchef
Marita Friborg, barn- och utbildningschef, § 232

Justerare

ÅS /1(

Utdragsbestyrkande

Förteckning över kommunstyrelsens protokoll 2016
Ks20l6-06-15

§ 209 Justering

§ 210 Remiss, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
§ 211 Remissangåendeansökanombearbetningskoncessionavtorv
på Ryholms Stormosse i Tibro och Töreboda kommuner
212
Remiss, ansökan om tillstånd till torvtäkt på Ryholms Stormosse
G
i Tibro och Töreboda kommuner
G

213

Remiss, ansökan om markavvattning på Ryholms Stormosse i
Tibro och Töreboda kommuner

'J
G
G
'j
G

214

G

219

G

220

215
216
217
218

Remiss, förslag till valkretsindelning för val till regionfullmäktige
Remiss, utbyggnad av cykelvägar i Västra Götaland
Utveckling av närsjukvårdscentrum i Mariestad
Utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun 2016-2020
Besvarande av medborgarförslag om belysning vid lekparken i
Kilen

Motion om framtagande av en modell för att motverka rasism,
främlingsfientlighet, homofobi med mera i Töreboda kommun
Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för direktionen i

G

221

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Dokumentation av rutiner för uppföljning av återsökning av
statsbidrag inom flyktingmottagandet

G

222

Översyn av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsverksamheterna

G

223

Redovisning av elevers faktiska närvaro

G

224

Ändring av delegationsordningen för Individ- och Familjeomsorgen (IFO), gällande överflyttning och mottagande av ärenden
från annan kommun

G

225

G
G
G
!}

226
227
228
229

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för individoch fami5eomsorgen i Töreboda kommun

Ändring av delegationsordningen för beslut enligt Alkohollagen
Utvägs verksamhetsberättelse 2015
Barnahus Skaraborgs verksamhetsberättelse 2015
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G
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G
G
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Öppna jämförelser 2015, vård och omsorg om äldre

231

Aj ournering

232

235

Nya riktmärken från Skolverket om barngruppers storlek
Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg
Ledningsorganisation för verksamheten Vård och omsorg
Information från Kommunalförbundet Skaraborg

236

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp

237

Information från kommunchefen

238

Anmälan av delegationsbeslut

239

Meddelanden
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Ks § 209

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kenneth
Carlsson (S).
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Dnr KS 2016/0094

Remiss, Bptänkandet Låt fler forma framtidpnl (SOU 2016:5)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens presidium atti samarbete
med kommunfullmäktiges presidium upprätta ett yttrande i ärendet från
Töreboda kommun och lämna in det till Kulturdepartementet senast den 21
juni 2016.
Sammanfattning av ärendet

Regeringskansliet, Kulturdepartementet inbjuder bland annat samtliga kommuner att lämna synpunkter på Betänkandet av 2014 års Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt inflytande (SOU 2016:5) senast den 21 juni
2016.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 114

Expedieras till;
Kulturdepartementet
Kommunstyrelsens presidium
Kommunfullmäktiges presidium
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Dnr KS 2016/0155

Remiss angående ansökan om bearbptnin7skoncession av torv på
Ryholms Stormosse i Tibro och Töreboda kommunpr
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar tidigare kommunchefens förslag till yttrande
som eget yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, bilaga och hänvisar i övrigt till mi5ö- och byggnadsnämndens remissvar.
Sammanfattning av ärendet

Miljöskyddsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, meddelar
att Rölunda Produkter AB har lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession för täkt av torv på Ryholms Stormosse i Tibro och Töreboda kommuner.
Töreboda kommun bereds tillfälle att yttra sig över ovan angivna koncessionsansökan med tillhörande komplettering. Ett yttrande ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 17 juni 2016.
Miljöinspektör Ingemar Lindsköld lämnade en redogörelse i ärendet vid utvecklingsutskottets sammanträde den 1 juni 2016.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 104
Tidigare kommunchefens förslag till svar på remissen den 20 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 109
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 7 juni 2016, § 81
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta följande;
Töreboda kommun vill att Länsstyrelsen i Västra Götaland avslår Rölanda
Produkter AB's ansökan om bearbetningskoncession för torvbrytning på
Ryholms stormosse.
Utvecklingsutskottet beslutade den 1 juni 2016 följande;
Kommunstyrelsen överlämnar tidigare kommunchefens förslag till yttrande
som eget yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, bilaga och hänvisar i övrigt till miljö- och byggnadsnämndens remissvar.
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forts. Ks § 211
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker utvecklingsutskottets förslag.
Bilaga Ks § 211/16

Expedieras till;
Länsstyrelsen, Mi5öskyddsenheten
Miljö- och byggnadsnämnden
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Töreboda kommun
2016-05-20

Länsstytelsen Västta Götalands län
&.filjösk'5rddsenheten

403 40 Göteboi:g

Rerniss - ansökan om bearbetningskoncession för torvbrytning på
Ryholms stormosse (förslag tiu ymande)
Fömlag till beslut
Töreboda kommun vijj att Länss0rejsen i Västra Gö'tajand avsUr Rölatxda Prodztktei-AB's aizsök.an (17,7
beathetniiqskonces.rioiz för toivbrytning på Ryhojms itomosse.

Ärendet
Rölanda Ptodukter AB har lämnat in ansökan i rubricerat. Töreboda kommun har beretts tillfalle

att yttra sig i ärendet.

Ånalys
Fr%an om toivbr'ytni?ng på Ryholms stormosse var aktueu senast under åt 2012, då Rölanda

Produkter AB anökte om föi:längd koncession. Töreboda koim'nun utti'yckte i det sarmnanhanget
mycket stoi: tveksamhet kring torv-brytni?ngen. Kointnunen eftetlyste bl a mer noggranna analyser
av torv-bi7tningens effekter på vatföet i sjön Viken, och krävde att en fortsatt toi.'vbr5rtnfög måste
ske utan att negativa effektet uppstår fö.t sjön Viken med dess omgivande vattendrag.
Töi:eboda kommuns inställning har inte ändi:ats, OCI? koimnunen kan iiite se att n%ot egtntligen
ändrats vad gäller torvbr5rtningens negativa effekter föi: natui?väi:dena inklusive fai:hågoi:na föi: en
negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön Viken med omgivande vattendt'ag.
Mot den bakgrunden vill Töreboda kornmun att Länsstyi'elsen i Västra Götaland avslår Rölanda
Produktei: AB's ansökan om bearbetningskoncession föi: torvbrytning på Ryholtns stoi:mosse.

I tjänsten
Tomtny Sandbei:g
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Dnr KS 2016/0156

Remiss, ansökan om tillstånd till torvtäkt på Ryholms Stormosse i
Tibro och Töreboda kommuner
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar tidigare kommunchefens förslag till yttrande
som eget yttrande till Mi5öprövningsdelegationen, bilaga och hänvisar i övrigt till miljö- och byggnadsnämndens remissvar.
Sammanfattning av ärendet

Miljöskyddsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelar
att Rölunda Produkter AB lämnat in en ansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken
för täkt av torv på Ryholms Stormosse i Tibro och Töreboda kommuner. Samtidigt söks även dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd till
markavvattning. Töreboda kommun bereds tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan med tillhörande komplettering till
Miljöprövningsdelegationen senast den 17 juni 2016.
Ett separat yttrande önskas för ärendena rörande markavvattning, då dessa

hanteras av Länsstyrelsen. Även det yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 17 juni 2016.
Miljöinspektör Ingemar Lindsköld lämnade en redogörelse i ärendet vid utvecklingsutskottets sammanträde den 1 juni 2016.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 104
Tidigare kommunchefens förslag till yttrande den 20 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 110
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 7 juni 2016, § 82
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta fö5ande;
Töreboda kommun vill att Länsstyrelsen i Västra Götaland och
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forts. Ks § 212

Miljöprövningsdelegationen avslår Rölanda Produkter AB's ansökan om tillstånd till torvtäkt samt markavvattning på Ryholms stormosse.
Bilaga Ks § 212/16

Expedieras till;
Länsstyrelsen, Mi5öprövningsdelegationen
Mi5ö- och byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Bilaga till Ks-] 212/16
Bilaga till Uu fi 110/16
TORE80DA KOMMUN
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Töreboda kommun
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2016-05-20

Länsstytelsen Västta Götalands län
Miljöpi:övningsdelegationen

Rerniss - ansökan om tiustånd tin torvtäkt samt markavvattning
på Ryholms stormosse (förslag tiu ymande)
Förslag till beslut

To'reboda kommun vijl att Linsstyrejsen i Vastra Gatajand ocb .tMi§opt=grixingsdejegationen avsUr Ro'laryda
ProdukterAB's ansök.aiz 07,7 tiijstZuzd tij! tortitäkt samt markawattniigg på Rybojms stoimos:re.

Ä?tendet
Rölanda Produktei' AB hai: lämnat in ansökan i rubricerat. Töreboda kommun hai: bei:etts tillfaue

att yma sig i äi:endet.
Analys
Frågan om torvbt'ytning på Ryholms stoi:mosse var aktueu senast undei: åi:20l2, då Rölanda
Pi:odukter AB ansökte om förlängd koncession. Töreboda kommun um7ckte i det
saimnanhanget mycket stor i?reksamliet kring tot'vbt5rtningen. Komrnunen efterlyste bl a mer
noggranna analyser av toi?'vbt-yt?ningens effektei: på vatföet i sjön Viken, och ktävde att en foi'tsatt

toiirbi.7tning rnåste ske utan att negativa effekter uppståi: Eör sjön Viken med dess omgivande
vattendtag.
Töreboda kormnuns inställning liai: föte ändrats, och kommunen kan inte se att något egentligen
ändrats vad gäuei: toivbr'ytningens negativa effektei: för natui?'värdena inklusive farhågorna föi: en
negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön Viken med omgivande vattendrag.
Mot den bakgi'unden vill Töreboda kommun att Länsstytelsen i Västra Götaland avslår Rölanda
Pi:oduktet AB's ansökan om tillstånd till torvtäkt samt markavrvattnfög På Ryholms stormosse.

I tjänsten

Tornrny Sandberg
Kornrnunchef

?e5

'i

?...J

]/)i",

l',-(j

xq.,?

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks§213

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-15

327

Dnr KS 2016/0156

Remiss, ansökan om markavvattning på Ryholms Stormosse i Tibro
och Töreboda kommunpr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar tidigare kommunchefens förslag till yttrande
som eget yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, bilaga och hänvisar i övrigt till miljö- och byggnadsnämndens remissvar.
Sammanfattning av ärendet

Mi5öskyddsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelar
att Rölunda Produkter AB lämnat in en ansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken
för täkt av torv på Ryholms Stormosse i Tibro och Töreboda kommuner. Samtidigt söks även dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd till
markavvattning. Töreboda kommun bereds tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan med tillhörande komplettering till
Mi5öprövningsdelegationen senast den 17 juni 2016.
Ett separat yttrande önskas för ärendena rörande markavvattning, då dessa

hanteras av Länsstyrelsen. Även det yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 17 juni 2016.
Miljöinspektör Ingemar Lindsköld lämnade en redogörelse i ärendet vid utvecklingsutskottets sammanträde den 1 juni 2016.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 104
Tidigare kommunchefens förslag till yttrande den 20 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 111
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 7 juni 2016, § 80
Kommunchefen föreslår kommunstyrelsen besluta följande;
Töreboda kommun vill att Länsstyrelsen i Västra Götaland och

Juste.rare
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forts. Ks § 213

Mi5öprövningsdelegationen avslår Rölanda Produkter AB's ansökan om tillstånd till torvtäkt samt markavvattning på Ryholms stormosse.
Bilaga Ks § 213/16

Expedieras till;
Länsstyrelsen
Mi5ö- och byggnadsnämnden

Juster@re
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Utdragsbestyrkande

Bilaga till Ks F3 213/16
Bilaga till Uu F3 111/16
TÖ7,EBCX)=A i<OMMUN
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Töreboda kommun
2016-05-20

Länsstytelsen Västta Götalands län
&.[iljöprövningsdelegationen

Remiss - ansökan om tiustånd tiu torvtäkt samt matkavvattning
på Ryholms stormosse (förslag tiu yttrande)
Förslag till beslut

Töy'eboda kommun pd/' att LAnsstyt'ejsen i Västra Götajand otB IS[iiliöpt6vningsdejegatioizen avsiår Rölairda
Pi'odukterAB's ansö/eaiz otyz tiijstånd tdl tonitäA.t samt markavtiattning på Ryhobns storrrizosse.

Äsendet

Rölanda Pi:odukter AB har lämnat in ansökan i rubticerat. Töi:eboda kommun har beretts tillfalle
att y-tti:a sig i ärendet.
Analys

Fi:%an om torvbrytning på Ryholms stormosse vat aktuell senast under år 2012, då Rölanda
Pi:odukter AB ansökte om förlängd koncession. Töreboda kommun uta'yckte i det
sarnrnanhanget mycket stoi: tv-eksambet kiing toi?-vbr5rtningen. Kornmunen eftei:lyste bl a mei:
noggi:anna an'alysei: av tor-vbrytningens effektet på vattnet i sjön Viken, och krävde att en foi:tsatt
torvbi.'ytning måste ske utan att negativa effekter uppståi: föt sjön Viken med dess omgivande
vattendi:ag.

Töi:eboda kornmuns instälföing har inte ändrats, och koimnunen kan inte se att något egentligen
ändi:ats vad gäller toi.vbr7tningens negativa effekter Eör natiu'värdena inklusive farhågorna föi: en
negativ påvei:kan på vattenkvaliteten i sjön Viken med omgivande vatcendi:ag.
Mot den bakgi:unden vill Töi:eboda kormnun att Länsstyrelsen i Västra Götaland avs)år Rölanda
Pi:odukter ?AB's ansökan om tillstånd till torytäkt samt matkavv-att?ning på Ryhol?ms stotmosse.

I tjänsten

Tomrny Sarföberg
Kotnrminchef
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Dnr KS 2016/0157

Remiss, förslag till valkretsindelning för val till regionfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget att valkretsarna för val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) ska vara de samma som vid val till riksdagen.
Sammanfattning av ärendet

Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med den 1 januari
2015 en enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige, om inte fullmäktige
beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar.
Regionstyrelsen beslutade den 26 april 2016 att föreslå att valkretsarna för
val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) ska vara de samma som vid
val till riksdagen. Regionstyrelsen beslutade vidare att remittera förslaget till
valkretsindelning till samtliga kommuner för yttrande senast den 30 augusti
2016.

Valkretsarna för val till riksdagen ändrades från och med den 1 januari 2015
och fö5er Västra Götalandsregionens förslag till valkretsindelning för val till
riksdagen. Förslaget innebär att regionen delas in i fem valkretsar, Göteborgs
kommun, Västra Götalands läns västra valkrets, Västra Götalands läns norra
valkrets, Västra Götalands läns södra valkrets och Västra Götalands läns östra
valkrets.

Töreboda kommun hör till Västra Götalands läns östra valkrets. Övriga kommuner i valkretsen är Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo,
Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm och Vara.
Om regionfullmäktige vill besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar ska detta beslut fattas senast den 31 oktober året före det valår då

den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara
fastställt av länsstyrelsen. Dessförinnan ska kommunerna fått tillfälle att yttra
sig. Länsstyrelsen fastställer senast valåret den 30 april hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha.

Justerare.
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forts. Ks § 214
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 115

Expedieras till;
Västra Götalandsregionen
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Dnr KS 2016/0046

Remiss, utbyggnad av cykelvägari Västra Götaland
Kommunstyrelsens beslut

Töreboda kommun ställer sig bakom trafikverkets förslag till prioriterade
cykelvägar längs regional /statligt vägnät i Västra Götaland 2016-2020.
Sammanfattning av ärendet

I februari 2016 ombads kommunerna i Västra Götaland lämna in förslag till
utbyggnad av cykelvägar i respektive kommun. Senaste ansökningsdag var
15 april. Töreboda kommun tog i kommunstyrelsen den 6 april 2016 ett beslut till förslag till prioritering av utbyggnad av cykelvägar i Töreboda kommun 2016-2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 att lämna fö5ande förslag till
prioritering av Utbyggnad av cykelvägar i Töreboda kommun 2016-2020;
Prioritet 1, väg 201, Mogårdsvallen - Mo kyrka
Prioritet 2, väg 3045, Kyrkogatan
Prioritet 3, väg 3047, Storgatan
Prioritet 4a, väg 202, Etapp 1 Töreboda - Mariestad (Torstorpsgatan Brinnsbacken)
Prioritet 4b, väg 202, Etapp 2 Töreboda - Mariestad (Brinnsbacken -

Äskekärr)
Prioritet 4c, väg 202, Etapp 3 Töreboda - Mariestad (Äskekärr- Ymsen)
Trafikverket har till kommunalförbunden skickat ut förslag till prioriterade
cykelvägar längs regional /statligt vägnät i Västra Götaland 2016-2020. Kommunerna har möjlighet att lämna sina synpunkter till respektive kommunalförbund som sammanställer svar för att lämnas till Västra Götalandsregionen
senast 18 augusti 2016. Trafikverkets förslag fö5er kommunens prioritering
av utbyggnad av cykelvägar i Töreboda kommun, där sträckan på väg 201
Mogårdsvallen- Mo kyrka var högst prioriterad.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2016, § 100
Trafikhandläggare Marie Djupfeldts tjänsteskrivelse den 2 juni 2016
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Trafikhandläggaren föreslår kommunstyrelsen besluta att Töreboda kommun ställer sig bakom trafikverkets förslag till prioriterade cykelvägar längs
regional /statligt vägnät i Västra Götaland 2016-2020.
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker trafikhandläggarens förslag.
Expedieras till;
Skaraborgs Kommunalförbund, G. Carlsson
Trafikhandläggaren
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Dnr KS 2016/0164

Utveckling av närsjukvårdscentrum i Mariestad
Kommunstyrelsens beslut

1. Töreboda kommun deltar i samarbetet kring uppbyggnad av närsjukvårdscentrum i Mariestad. Kommunstyrelsen utser Bengt Sjöberg (M) och Lars-

Åke Bergman (S) till att ingå i den politiska styrgruppen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utse vilka tjänstemän
som ska ingå i ledningsgruppen på tjänstemannanivå och adjungeras till
styrgruppen.

Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden vill tillsammans med berörda vårdgivare
utveckla närsjukvårdscentrum i Skaraborg på de fyra sjukhusorterna. I samverkan mellan kommunerna, primärvården och Skaraborgs sjukhus pågår en
uppbyggnad av mobil närvård i hela Skaraborg. Närsjukvård kan beskrivas
som ett funktionellt begrepp som avser gränsöverskridande vårdsamverkan.
Ett lokalt vårdsystem, där primärvård, specialistsjukvård och kommunal vård
och omsorg tillsammans ansvarar för helheten och bidrar till att skapa tryggheti befolkningen. Den nära vården bör kunna klara av cirka 80 procent av
invånarnas sjukvårdskontakter. Invånarna i ett avgränsat geografiskt område
ska kunna få sitt vanliga behov av hälso- och sjukvård samt sociala omvårdnad tillgodosett nära där de bor eller vistas. En del vård kräver koncentration
för att upprätthålla ekonomiskt rimliga volymer och kompetens men vård
som med fördel kan decentraliseras ska inte flyttas långt från invånaren.
Närsjukvården kräver inte den fullt utrustade sjukhusvårdens resurser men
ska skapa en lokalt fungerande första linjens sjukvård som kan minska sjukhusberoendet. Den ska ge invånarna en kontaktpunkt i vården och snabb rätt
vård när så behövs.

Närsjukvårdens uppdrag omfattar vanligen hälsofrämjande, förebyggande,
diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande
insatser. För att kunna ge samordnande insatser är kommunal medverkan i
primärvårdens och sjukhusens insatser en förutsättning. Genom samverkan
skapas en grund för ökad kvalitet och patientsäkerhet samt möjligheter till en
bättre ekonomisk hushållning. För att påbörja utvecklingen av närsjukvårdsJusterare
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centrum vill nämnden och sjukhuset starta en pilot i Mariestad, vilken sedan
kan stå som modell för övriga centrum.
För utveckling av psykiatri och närsjukvårdscentrum i Skaraborg bildades
förra året en politisk styrgrupp med representanter för östra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och primärvårdsstyrelsen.

För piloten Mariestad vill Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utöka denna
grupp med representanter från berörda vårdgivare i MTG-området.
Politisk sffrgrupp, 16 deltagare

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 3 representanter inklusive ordförande
Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, 2 representanter
Primärvårdsstyrelsen, 2 representanter
Privata vårdgivare inom VG Primärvård, 1 representant
Styrelsen för beställd primärvård, 1 representant
Styrelsen för Habilitering & Hälsa, 1 representant
Töreboda kommun, 2 representanter
Mariestads kommun, 2 representanter
Gullspångs kommun, 2 representanter
Respektive organisation har möjlighet att adjungera 1 tjänsteman vardera vid
möten

Ledningsgrupp på qänstemannanivå
1-2 personer per organisation.
Tjänstemannagruppen ska bland annat förbereda den politiska styrgruppens
möten.

Pilotprojektets första uppgift är att gemensamt ta fram en projektplan och
beskrivning av ett närsjukvårdscentrum i Mariestad och vad det ska inne-

hålla. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hoppas komma igång med arbetet
så snart som möjligt. Organisationen kan ändras under resans gång om parterna tillsammans finner det lämpligt.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 116
Utvecklingsutskottet beslutade den 1 juni 2016 fö5ande;
Töreboda kommun deltar i samarbetet kring uppbyggnad av närsjukvårdscentrum i Mariestad. Kommunstyrelsen utser Bengt Sjöberg (M)

*

och Lars-Åke Bergman (S) till att ingå i den politiska styrgruppen.
*

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utse vilka tjänstemän
som ska ingå i ledningsgruppen på tjänstemannanivå och adjungeras till
styrgruppen.
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Förslag till beslut på sammanträdet

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

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
De utsedda
Kommunchefen
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

Justegare
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Dnr KS 2014/0139

Utvecklingsplan för lekplatser i Törpboda kommun 2016-2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Utvecklingsplan för lekplatseri Töreboda kommun 2016-2020.

Sammanfattning av ärendet

I kommunens "Program för boendeplanering" är utbyggnad av temalekplatser ett prioriterat område. Folkhälsoplaneraren och plan- och exploateringschefen skriver den 3 september 2014 bland annat att Allan Dale MD. (medicine doctor, på svenska, doktor i medicin), PhD (Doctor of philosophy, doktor i
filosofi) som är forskare i samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg, har forskat i skadestatistik med inriktning
mot bland annat Mariestad och Töreboda. I hans forskningsrapport framgår
att gruppen barn O-5 år i Töreboda skadas påtagligt mer än andra kommuners barn i samma ålder och övervägande delen av skadorna sker inomhus i
barnens hemmi5ö. Allan Dale besökte Töreboda kommun 2008. Han ställde
sig då mycket frågande till detta resultat. Varför skadas så många av
Törebodas små barn inomhus och varför vistas inte barnen i större utsträck-

ning utomhus? Allan Dales teori är att barnen sannolikt vistas alltför mycket
inomhus beroende på att kommunens lekplatser är undermåliga och oinspirerande och behöver upprustas.
Under 2009 tog kommunstyrelsen i samarbete med barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden ett beslut att gemensamt skapa en lekplats
som skulle vara belägen på en central plats i kommunen. Detta för att skapa
en social mötesplats och attrahera till ökad rörelse och därigenom bidra till
minskad barnfetma. Denna lekplats med namnet Viljan stod färdig våren
2011.

Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2014 uppdra åt tekniska nämnden att med parkförvaltningens förslag som grund och i samråd med kommunledningskontoret och kommunens förskolechefer ta fram ett förslag till
Utvecklingsplan för befintliga och nya lekplatser i Töreboda kommun.

'?Just,erare
'* 17

!S l'l

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-15

337

forts. Ks § 217

Plan- och exploateringschefen har i samråd med Utvecklingsenheten, förskollärare och gata /parkförvaltningen upprättat förslag till Lekplatser i Töreboda
kommun, Utvecklingsplan 2016-2020, Förslagshandling november 2015.
Plan- och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
rubricerad Utvecklingsplan.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 december 2015 att remittera förslaget till
utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun till tekniska nämnden och
utbildnings- och kulturutskottet för yttrande.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 14 januari 2016 föreslå följande:
Inte avveckla lekplatsen 21 Börstorpsgatan "Viljan" och omvandla den till
hundrastgård
Inte utveckla lekplatsen 31 Tapetserarvägen utan istället tillskapar en
*

*

lekplats i centrala Älgarås i samråd med de boende, Slagföreningen och
Röda korset Älgarås.
*

*

*

*

Inte utveckla lekplats 51 Furuvägen utan istället tillskapa en lekplats i
anslutning till "Z-huset" i Moholm i samråd med de boende och samhällsföreningen
Alla kommunens lekplatser ska vara tillgänglighetsanpassade och belysta
Skateboardparken i Töreboda gästhamn bör tillföras en ny attraktion
med jämna mellanrum
Tillgänglighetsrådet ska vara delaktig i processen

Tekniska nämnden beslutade den 15 mars 2016 att ge följande yttrande:
Vilka lekplatser som ska finnas och hur dessa ska utrustas överlämnar tekniska nämnden till Töreboda kommun att besluta om. De utvecklings- och avvecklingsinsatser som planeras i planen kalkyleras till en totalkostnad om
2 220 000 kronor. Om planen antas och åtgärder förväntas göras 2016 behöver investeringsmedel avsättas. Likaså behöver Töreboda kommun avsätta
medel de kommande åren utifrån ambitionsnivån på tidplanen.
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 april 2016 att återremittera ärendet
till utredningsgruppen för sammanställning av ett slutligt förslag med beaktande av inkomna remissvar senast den 18 maj 2016 och att bereda
Tillgänglighetsrådet tillfälle att lämna synpunkter i ärendet senast den 18 maj
2016.

Tillgänglighetsrådet beslutade den 16 maj 2016 att ställa sig bakom det utarbetade förslaget. Rådet vill betona att det är viktigt att lekplatserna är säkra
och att det ska finnas lekredskap för barn med funktionshinder.

Utdragsbestyrkande
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Plan-och exploateringschefen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
rubricerad Utvecklingsplan.
Beslutsunderlag

Folkhälsoplanerarens och plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse
den 3 september 2014
Utvecklingsutskottets protokoll den 17 september 2014, § 118
Kommunstyrelsens protokoll den 1 oktober 2014, § 266
Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 25 november 2015 med
Utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun och Förslagshandling noyember 2015

Kommunstyrelsens protokoll den 7 december 2015, § 200
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 14 januari 2016, § 6
Tekniska nämndens protokoll den 15 mars 2016, § 60
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 76
Tillgänglighetsrådets protokoll den 16 maj 2016, § 5
Plan-och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 19 maj 2016 med bilaga
Utvecklingsplan lekplatser i Töreboda kommun, Förslagshandling november
2015, reviderad maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 107
Utvecklingsutskottet beslutade den 1 juni 2016 föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till Utvecklingsplan för
lekplatseri Töreboda kommun 2016-2020.
Förslag till beslut på sammanträdet

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

Justerare
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Dnr KS 2015/0245

Besvqrqndp av medborgarförslag om belysning vid lekparken i Kilen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat med att i förslaget till Utvecklingsplan för
lekplatser i Töreboda kommun föreslås en ny temalekpark och mötesplats vid
befintlig lekplats "Elefanten" i Kilenområdet och att platsen förses med belysning.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om belysning vid lekparken i Kilen, mellan Almvägen och Hallon-, Blåbär- och Lingonstigen. Det föreslås att lekparken belyses nu när den ändå ska renoveras.
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 januari 2016 att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden för utredning och yttrande samt en helhetsbedömning av belysningen på Kilenområdet och till arbetsgruppen som upprättat förslaget till utvecklingsplan för lekplatser i Töreboda kommun för yttrande senast den 27 april 2016.
Tekniska nämnden beslutade den 10 maj 2016 att ge följande yttrande:
Belysning av lekplatsen är inarbetad i det lekplatsprogram som ligger som
förslag och beräknas till en kostnad av cirka 50 000 kronor. Belysningen i
Kilenområdet anses med denna åtgärd tillsammans med belysning av GC-väg
vara tillräcklig. Tekniska nämnden avvaktar kommunfullmäktiges fastställande av lekplatsprogrammet och därefter får frågan om genomförande av
belysningen lyftas.
Plan-och exploateringschefen skriver att i överlämnat förslag till "Utvecklingsplan för lekplatseri Töreboda kommun november 2015, reviderad maj
2016" föreslås en ny Temalekpark och Mötesplats vid befintlig lekplats
"Elefanten" i Kilenområdet. Denna föreslås förses med belysning.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 145

Justerpire
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Utvecklingsutskottets protokoll den 7 december 2015, § 200
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 10
Tekniska nämndens protokoll den 10 maj 2016, § 111
Plan-och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 19 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 3uni 2016, § 108

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

X5M'

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 219

Sammanträdesdatum

Sida

2016-06-15

341

Dnr KS 2015/0271

Besvarande av motion om framtagande av en modell för att
motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi med mera i
Töreboda kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Såsom framgår av kommunchefens tjänsteskrivelse arbetar Töreboda kommun aktivt med frågor som ansluter till motionärernas önskan. Kommunfullmäktiges presidium kommer föreslå att Framtidsberedningen får i uppdrag
att konkretisera värdegrundens begrepp "Trygghet" och "Tillsammans". Detta
uppdrag ansluter också till motionärernas önskan. Därmed anses motionen
om framtagande av en modell för att motverka rasism, främlingsfientlighet,
homofobi med mera i Töreboda kommun besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Therese Erikson (V) och Mattias Faleke (V) har lämnat in en motion om framtagande av en modell för att motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi
med mera i Töreboda kommun, bilaga. I motionen yrkas att kommunfullmäktige låter Framtidsberedningen arbeta fram en checklista i punktform som
kan användas vid kommunala anställningar, tema- och studiedagar inom
skola och näringsliv, samt vid politiska beslut.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 14 december 2015, § 163
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 januari 2016, § 12
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 23 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 122
Utvecklingsutskottet beslutade den 13 januari 2016 att remittera motionen
till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 27 april
2016.

Kommunledningskontoret anser att Töreboda kommun arbetar mycket aktivt
med frågor som ansluter till motionärernas önskan. Till exempel är själva

Juste.rare
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portalen i kommunens Vision och Värdegrund att vi ska skapa ett gott liv för
samtliga invånare. Värdeorden Tillväxt, Trygghet och Tillsammans tar sikte
på viljan att skapa en trygg tillvaro och stark gemenskap för alla oavsett kön,
hudfärg eller sexuell läggning. Det konkretiseras bland annati ett aktivt samarbete med polismyndigheten kring Medborgarlöfte och pågående revidering
av Samverkansavtal vilka båda tar sikte på att skapa trygghet för alla i vår
kommun. Internt talar kommunens lednings- och styrprinciper vad gäller ledarskapet om delaktighet vilket ju är motsatsen till exkluderande vilket i sin
tur är en av grogrunderna för misstänksamhet mot människor som faller vid
sidan av "normen". Krav ställs även på medarbetaren att bidra till ett gott arbetsklimat och en positiv utveckling för kommunen.
I kommunens Målpaket, som antagits av kommunfullmäktige, poängteras

Trygghet i en speciell Begäran som fö5s upp i ett Åtagande som tar fasta på
att kommunens invånare ska känna tryggheti sin vardag.
Kommunens Jämställdhets- och Mångfaldsplan som också den antagits av
kommunfullmäktige förstärker ytterligare allas lika värde. Här poängteras
bland annat att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion och hudfärg liksom att kränkande särbehandling inte accepteras.

Töreboda kommun bedriver ett omfattande och mycket aktivt arbete för att
underlätta för våra nyanlända att så snabbt som möjligt komma till självförsörjning. Arbetet är omvittnat framgångsrikt och står som modell för kommuner över hela Skaraborg. Ett starkt fokus på integrationsarbetet är en hörnsten i strävan att motverka grogrund för främlingsfientlighet. Våra stora verksamheter arbetar aktivt, strukturerat och enligt tydliga rutiner med frågor
som ansluter till människors lika värde. Inte minst gäller det vår barn- och
utbildningsverksamhet. Till exempel har varje enhet inom utbildningsverksamheten en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det innebär
i klartext att varje förskola, skola respektive fritidshem har sin egen plan. Planen utgår från en kartläggning på enheten och från diskrimineringsgrunderna. Planen omfattar det främjande arbetet, det förebyggande arbetet och
eventuellt akuta åtgärdsbehov. Planen följs upp, utvärderas och revideras
varje år. Ett exempel från Moholms skola bifogas kommunchefens skrivelse.
Mot den bakgrunden anser kommunledningskontoret att ett arbete med rutiner som väl svarar upp mot motionärernas önskan bedrivs i Töreboda kommun, och att ytterligare specifika planer eller program inte behövs i nuläget.
Kommunchefen föreslår att motionen avslås.

Utvecklingsutskottet beslutade den 1 juni 2016 föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att avslå motionen om framtagande av en modell för att
motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi med mera i Töreboda
kommun med hänvisning till kommunchefens tjänsteskrivelse.
Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet

Hans Thorsell (S) med instämmande av Therese Erikson (V): Såsom framgår
av kommunchefens tjänsteskrivelse arbetar Töreboda kommun aktivt med
frågor som ansluter till motionärernas önskan. Kommunfullmäktiges presidium kommer att föreslå att Framtidsberedningen får i uppdrag att konkretisera värdegrundens begrepp "Trygghet" och "Tillsammans". Detta uppdrag
ansluter också till motionärernas önskan. Därmed anses motionen om fram-

tagande av en modell för att motverka rasism, främlingsfientlighet, homofobi
med mera i Töreboda kommun besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och Hans
Thorsells (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Hans
Thorsells (S) yrkande.
Bilaga Ks § 219/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Justerare

!g,d7

Utdragsbestyrkande

Bilaga till Ks Fg 219/16
Bilaga til {Ju § 122/16
Bilaga till Uu ',, 12/16
Bilaga till Kf §l63/15
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Motion om framtagande av en modetl för att motverka rasism,
främlingsfientlighet, homofobi etc. i Töreboda kommun.
Töreboda kommunfullmäktige har beslutat att anta olika planer till hjälp och stöd i en del frågor,
vilket medför följande:

1) att alla beslut skall granskas utifrån ett kvinnoperspektiv,

2) att i alla frågor som rör barn och ungdomar ska besluten tas utifrån den unges bästa och
3) att i alia frågor som rör miljön vä5a de alternativ som är mest mi)jövänliga på lång sikt.
S/änsterpartiet anser att det nu är hög tid att även arbeta fram en plan för hur vi ska motverka en
framväxande rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

Att utsättas för brott, diskriminering eller negativ särbehandling pga sin hudfärg, nationalitet,
sexuella läggning, kön, religion, ålder eller funktionshinder medför för individen ett stort iföande
som ingen människa ska behöva uppleva men som tyvärr allt fler människor får erfara. Det år
inte olyckligt enbart för den enskildes skull utan även för kommunens. Om människor inte mår
bra i vår kommun kommer de, om de har möjighet, att söka sig härifrån och kommunen
kommer att förlora invånare, som dessutom ofta är duktiga yrkesutövare.
Sverige har skrivit under FNs Deklaration om mänskliga rättigheter men fortfarande är det en hel
del att göra för att den ska efterlevas. Detta arbete bör till stor del kunna utföras i kommunerna.
Vårt förslag är,

- Att låta framtidsberedningen arbeta fram en checklista i punktform som kan användas vid
kommunala anställningar, tema- och studiedagar inom skola och näringsliv, samt vid politiska
beslut.

Vänsterpartiet Töreboda 2015 06 25
Therese Erikson
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Dnr KS 2015/0265

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning för direktionen i
Kommunalförbundpt Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bevi5ar för sin del direktionen för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samt de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
2. Kommunfullmäktige godkänner för sin del Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst årsredovisning 2015.
Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2015,
revisionsberättelse och Auktoriserad revisors PM samt Direktionens beslut

om årsredovisningen för behandling av frågan om ansvarsfrihet för
Direktionen i kommunens fullmäktigeförsamling.
Kommunfullmäktige har enligt Kommunallagen 5 kap 25 a § att besluta om
ansvarsfrihet ska bevi5as eller vägras för föregående år för
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Beslutsunderlag

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Årsredovisning 2015
Direktionens protokoll den 15 april 2016, § 227
Auktoriserad revisors PM avseende årsredovisning 2015 den 15 april 2016
Revisionsberättelse för år 2015 den 20 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 121

Direktionen beslutade den 15 april 2016 att godkänna Årsredovisning 2015
och att översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av
ansvarsfrihet.

Jusierare

!g !

Utdragsbestyrkande
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Enligt den auktoriserade revisorns bedömning är Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst årsredovisning för det räkenskapsår som slutade den 31
december 2015 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal redovisningslag.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige bevi5ar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Jäv

På grund av jäv deltog inte Mikael Faleke (M) och Anne-Charlotte Karlsson
(S) i handläggningen av detta ärende.

Expedieras till;
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0029

Dokumpntition av rutiner för uppföljning av återsökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner tillvägagångssätten för uppföljning och
kontroll av statsbidragsersättningarna. Uppföljning av statsbidrag inom
flyktingmottagande redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.

2. Beslutet överlämnas till revisorerna som svar på deras fråga om Kontrollmål 4: Finns rutiner för uppföljning av återsökningen av statsbidrag inom
flyktingmottagandet?
Sammanfattning av ärendet

PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Töreboda kommun
genomfört en granskning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Granskningen har sammanfattats i en rapport, vilken överlämnats till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2016 bland annat att vidta följande
åtgärder med tidplan:
Kontrollmål 1: Ny rutin bereds i Utbildnings- och kulturutskottet i maj
och behandlas i kommunstyrelsen den 15 juni.
Kontrollmål 3: Förslag till fördelningsmodell bereds i både Utbildnings*

*

och kulturutskottet och Vård- och omsorgsutskottet. Ärendet behandlas i
*

kommunstyrelsen den 15 juni.
Kontrollmål 4: Tillvägagångssätten för uppfö5ning av statsbidragen bör

dokumenteras. Ärendet bereds i Utvecklingsutskottet och behandlas i
*

kommunstyrelsen den 15 juni.
Kontrollmål 5: En plan för hur fonderade medel ska nyttjas över tänkt
tidsperiod ska årligen redovisas i samband med årsbokslutet. Ansvarig
för planen är kommunchefen.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att lämna bland annat följande förslag till
åtgärder som svar till revisorerna;

ig

A I

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kontrollmål 4: Finns rutiner för uppföljning av återsökningen av statsbidrag
inom flyktingmottagandet?
Svar: Tillvägagångssätten för uppfö5ning av statsbidragen ska dokumenteras.
Rutinerna (Utbildning och kultur och Vård och omsorg) för återsökning av
statsbidrag kompletteras med tydliga direktiv om hur uppföljning och kontroll av statsbidragsersättningarna ska ske. Ekonomienheten ansvarar för att
förslag tas fram.
Ekonomichefen redovisar i tjänsteskrivelse den 24 maj 2016 uppfö5ning av
schablonbidrag och statsbidrag till ensamkommande flyktingbarn och uppföljning av ersättning för asylsökande barns skolgång. Ekonomichefen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillvägagångssätten för uppfö5ning och kontroll av statsbidragsersättningarna. Uppföljning av statsbidrag
inom flyktingmottagande redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning enligt förslag.
Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse den 5 april 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 13 april 2016, § 80
Kommunstyrelsens protokoll den 4 maj 2016, § 147
Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 24 maj 2016
Utvecklingsutskottets protokoll den 1 juni 2016, § 117

Expedieras till;
Revisorerna

Kommunchefen

Barn- och utbildningschefen
Socialchefen
Ekonomichefen
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

,(< ,'7

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/00142

Översyn av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsverksamheterna

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras till Utbildnings- och kulturutskottet.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomiberedningen har uppmanat förvaltningen att varje år se över sina
taxor och avgifter.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 2 juni 2016 föreslå oförändrade taxor och avgifter inom kultur och fritid för år 2016.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 september 2014, § 92
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 2 juni 2016, § 70
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014 att anta upprättat
förslag till taxor inom kultur- och fritidsverksamheterna. Taxan gäller från
och med den 1 oktober 2014 och tills vidare.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 2 juni 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta om oförändrade taxor och avgifter inom kultur och fritid för
år 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M): Kommunfullmäktige återställer avgiften för deltagande i
sång och kör till 300 kronor per termin. I övrigt görs ingen förändring av
taxor och avgifter inom kultur och fritidsverksamheterna för år 2016.

Lars-Åke Bergman (S): Ärendet återremitteras till Utbildnings- och kulturutskottet.

Justerare

[g,m'
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Expedieras till;
Utbildnings- och kulturutskottet
Barn- och utbildningschefen

?Justerare

!;g ,=Z

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/00174

Redovisning av elevers faktiska närvaro
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschefen informerade vid Utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 2 juni 2016 att enligt skollagen kapitel 7 § 17 ska en
elev i grundskolan, specialskolan och sameskolan delta i den verksamhet som
anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltiga skäl
att utebli. Alla elever i grundskolan ska ha godkända betyg för gymnasiebehörighet. Varje elev ska nå ökad måluppfyllelse i en trygg miljö. Det är av stor
vikt för måluppfyllelsen att eleven deltar i undervisningen. Skolan ska i annat
fall utreda bakomliggande orsaker och vidta åtgärder. Orsakerna kan oftast
delas in i två perspektiv, individknutna eller strukturella, där brister i skolans
organisation eller miljö kan vara orsak. All frånvaro som överstiger 20 % rapporteras varje månad till rektor och en gång per år till Utbildnings- och

j.

Y

kulturutskottet. Beroende på orsaker beslutas om åtgärder. Åtgärder kan
vara till exempel morgonhämtning, coaching per telefon/sms, stödsamtal,
hemundervisning med inslussningsplan, allsidig elevutredning.
Under veckorna 34 till och med vecka 18 har elva elever i årskurs 1-6, sex

elever i förskoleklass (ej obligatorisk närvaro) och 38 eleveri årskurs 7-9
haft mer än 20 % frånvaro. Föregående år var den faktiska frånvaron till och
med vecka 18: 13 elever i årskurs F-5 och 32 elever i årskurs 6-9 som hade
mer än 20 % frånvaro.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 2 juni 2016, § 72

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen

Justerare
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Dnr KS 2016/0146

Ändring av delegations rdniii n för Individ- och Familjeomsorgen
(IFO), gällande överflyttning och mottagande av ärenden från annan
kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ändrar delegationsordningen enligt följande:

Ärende nr S1.1.17, Beslut om framställan om överflyttning av ärende till annan kommun hänvisas till lagrum 2 a kap.l0 § Socialqänstlagen (SoL) (då
lagrum 16 kap. 1 § SoL upphörde 2011). Delegat Vård- och omsorgsutskott.

Ärende nr S1.1.18, Besluti fråga om mottagande av ärende från annan kommun med hänvisning till 16 kap. 1 § SoL tas bort då lagrummet upphört. Förfarandet om överflyttning av ärende mellan kommuner regleras numer i sin
helhet i 2 a kap. 10 § SoL och begreppet mottagande av ärende försvinner. Se
lagparagraf nedan.

Ärende nr S2.1.34, Besluti fråga om mottagande av ärende från annan kommun med hänvisning till 16 kap. 1 § SoL tas bort då lagrummet upphört. Förfarandet om överflyttning av ärende mellan kommuner regleras numer i sin
helhet i 2 a kap. 10 § SoL och begreppet mottagande av ärende försvinner. Se
lagparagraf nedan.

Ärende nr S3.1.14, Beslut om framställan om överflyttning av ärende till annan kommun hänvisas till lagrum 2 a kap.l0 § SoL (då lagrum 16 kap. 1 § SoL
upphörde 2011) Delegat Vård- och omsorgsutskott.

Ärende nr S3.1.15, Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun med hänvisning till 16 kap. 1 § SoL tas bort då lagrummet upphört. Förfarandet om överflyttning av ärende mellan kommuner regleras numer i sin
helhet i 2 a kap. 10 § SoL och begreppet mottagande av ärende försvinner. Se
lagparagraf nedan.

,!;<;7

.rare

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-06-15

352

forts. Ks § 224
Sammanfattning av ärendet

2011 genomförs förändringar i socialtjänstlagen då man inför ett eget kapitel
2a, som handlar om ansvar mellan olika kommuner rörande enskilda ären-

den. Samtidigt upphävs lagrummen 16 kap. 1 och 2 §§ SoL.
2 a kap. 10 § Socialtjänstlagen.
Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.
En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära det hos den

andra kommunen. Ärendet ska flyttas över om den som berörs av ärendet har
starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt
framstår som lämpligt.
En begäran enligt andra stycket ska vara skriftlig. Den andra kommunen ska
skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning. Benämningen "mottagande av ärende" försvinner därmed från lagtexten.
Beslutsunderlag

Enhetschef Annika Groths tjänsteskrivelse den 11 maj 2016.
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 76

Expedieras till;
Berörda delegater
Socialchefen
Administratör P. Kersna
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

'?Justerare
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Dnr KS 2016/0170

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för individ- och
familjeomsorgen iTöreboda kommun
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Individ- och fami5eomsorgen i enlighet med verksamhetens förslag.
2. Nuvarande ledningssystem med giltighet från och med 2012,
Ks § 201/2012, upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2012, § 201 att fastställa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för vård och omsorg i enlighet
med verksamhetens förslag.
Individ- och familjeomsorgen har gjort en översyn av ledningssystemet och
uppdaterat innehållet till nuvarande verksamhet och mål. Ansvarig nämnd
ska anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning och omfattning.
Det ska bestå av de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet vilka utgör ledningssystemets grundläggande delar. Ledningssystemets processer och rutiner samlas och åskådliggörs i kommunens planeringsverktyg Stratsys.
Med process menas:
En serie aktiviteter/flöden som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett
resultat.
Med rutin menas:

Rutin ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och hur ansvaret för utförandet är fördelat.

Ledningssystemets styrdokument är uppdelat i åtta avsnitt:
Gemensamt, Försörjningsstödsenheten, Sysselsättningsgruppen,
Vuxenenheten, Barn- och ungdomsenheten, Familjestödsenheten,
Familjecentralen och Familjerätt.
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Sammanfattning av ärendet

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ställer krav på att det finns ett ledningssystem som säkerställer att verksamheten bedriver ett systematiskt
kvalitetsarbete. Författningen ska tillämpas på verksamheter som omfattas
av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL), och Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Socialtjänsten är komplex, ledningssystemet ska säkerställa att verksamheten
systematiskt och fortlöpande utvecklas och är av god kvalitet. Det ska omfatta
verksamhetens alla delar och fastställa principer för ledning. Den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Ledningssystemet säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt och vid rätt tillfälle och skapar ordning så att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas. Genom ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete arbetar verksamheten utifrån ett systemperspektiv som skapar struktur
för ledning och styrning där ett kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 5 september 2012, § 201
Socialchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 24 maj 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 77

Expedieras till;
Socialchefen
IFO-chefen
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2016/0145

Ändring av delegationsordningen för beslut enligt Alkohollagen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen för beslut enligt Alkohollagen enligt upprättat förslag, bilaga. I bilagan byts utskott till vård- och omsorgsutskottet och ordförande till vård- och omsorgsutskottets ordförande.
Den föreslagna delegationsordningen är gemensam för de kommuner som
ingår i överenskommelsen Kommungemensam Alkoholhandläggning i
Skaraborg (KAS).
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (1991:900) får ansvar i beslutandeprocessen delegeras till nämnd, utskott, ledamot, ersättare, eller en anställd inom kommunen. I

delegationsordningen anges vilka beslutsfattare som har rätt att fatta beslut i
olika ärendetyper.
Tillståndsenheten har reviderat tidigare antagen delegationsordning för att
den ska passa verksamheten bättre, täcka de typer av beslut som går att fatta
enligt alkohollagen och för att beslutsgången ska gå så smidigt som möjligt. I
bifogad bilaga från KAS byts utskott till vård- och omsorgsutskottet och ordförande till vård- och omsorgsutskottets ordförande.
Beslutsunderlag

Tillståndshandläggarna Maria Nilsson och Anders Ferrers tjänsteskrivelse
23 maj 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 78
Bilaga Ks § 226/16

Expedieras till;
KAS

Berörda delegater
Administratör P. Kersna
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TöREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 227

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-15

356

Dnr KS 2016/0051

Utvägs verksamhetsberättelse 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Utväg inkommer med sin verksamhetsberättelse för 2015.
Beslutsunderlag

Utvägs verksamhetsberättelse 2015
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 80
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 30 maj 2016 att Utvägs verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna och lämnas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Utväg
Socialchefen

;d =? Iguys7"re

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 228

Sammanträdesdatum

Sida

2016-06-15

357

Dnr KS 2016/0159

Barnahus Skiriboryq verksamhptrberättelse 2015
ci'

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barnahus Skaraborg inkommer med sin verksamhetsberättelse för 2015.
Beslutsunderlag

Barnahus Skaraborgs verksamhetsberättelse 2015.
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 81
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 30 maj 2016 att Barnahus
Skaraborgs verksamhetsberättelse för 2015 läggs till handlingarna och lämnas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Barnahus Skaraborg
Socialchefen

$s ":':t?

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 229

Sammanträdesdatum

Sida

2016-06-15

358

Dnr KS 2016/0158

Kommungemensamma socialjourens verksamhetsberättelse 2015
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Ärendet

Kommungemensamma socialjouren inkommer med sin verksamhetsberättelse för 2015.

Beslutsunderlag

Kommungemensamma socia5ourens verksamhetsberättelse 2015
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 82
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 30 maj 2016 att
Kommungemensamma socialjourens verksamhetsberättelse för 2015 läggs
till handlingarna och lämnas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Kommungemensamma socia5ouren
Socialchefen

Juster@re

,J=g ,?

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-06-15

359

Ks § 230

Dnr: KS 2016/0116

Öppna jimförelrer 2015, vård och omsorg om äldre
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Öppna jämförelser har på relativt kort tid utvecklats till ett värdefullt instrument för analys och utveckling inom vården och omsorgen om äldre. Inriktningen beskrivs i en handlingsplan för öppna jämförelser i socialtjänsten och
hemsjukvården för åren 2015 till 2018. Arbetet stöds av regeringen och genomförs i samarbete mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och
Landsting.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 86
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 30 maj 2016 att
*

Vård- och omsorgsutskottet har önskemål om att redovisningen "Öppna
jämförelser 2015 för vård och omsorg om äldre" läggs ut på Töreboda
kommuns hemsida.

*

Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Socialchefen
Kommunsekreterare P. Andersson

Justerare

XG z;t'

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-15

360

Ks§231

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i30 minuter (klockan 14.30-15.00).

,z', ';:0"'

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL

Kommunstyrelsen

Ks § 232

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-15

361

Dnr KS 2016/00179

Nya riktmärken från Skolverket om barngruppers storlek
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningschef Marita Friborg informerade vid Utbildnings- och
kulturutskottets sammanträde den 2 juni 2016 att nya riktlinjer kommit från
Skolverket beträffande barngruppers storlek. För barn mellan ett och tre år
är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra
och fem år är riktmärket nio till 15 barn.

Skolverkets nya riktmärken för barngrupper ska tillsammans med nytt stödmaterial bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra
förskola för barnen.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 2 juni 2016, § 76

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Ekonomikontoret

?Justerare

ÅS<'2o'

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 233

Sammanträdesdatum

Sida

2016-06-15

362

Dnr KS 2016/0161

Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för första kvartalet 2016, 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 beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna.
För första kvartalet 2016 finns inget ej verkställt beslut att rapportera.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 88

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

A '? '.y'("

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 234

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-15

363

Dnr KS 2016/0182

Ledningsorganisation för verksamheten Vård och omsor7
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen delegerar till personalutskottet att fatta beslut i föreliggande ärende om ledningsorganisation för verksamheten Vård och omsorg.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2008 att införa en ny organisation från den 1 januari 2011. Bland annat skulle samtliga anställda överföras till kommunstyrelsen från och med den 1 september 2009.
Utskotten för vård och omsorg och Utbildning och kultur har förmedlat ett
önskemål till socialchefen och barn- och utbildningschefen att lägga fram förslag av förebyggande karaktär, som innebär att antalet barn som far illa blir
färre. Nuvarande socialchef slutar och det är en lämplig tidpunkt för översyn
av ledningsorganisationen för vård och omsorg. De senaste årens utveckling
har inneburit ett kraftigt ökat behov av insatser från Individ- och
familjeomsorgen. Det gäller samtliga målgrupper, det vill säga:
* Barn och ungdomar som far illa
* Antal personer med försörjningsstöd
* Nyanlända i behov av försörjningsstöd, sysselsättning med mera
* Ensamkommande barn och ungdomar
* Vuxna med grava missbruksproblem
Denna utveckling har bland annat medfört följande:
* Lagstadgade kompetenskrav för socialsekreterare
*

Fler anställda inom IFO

*

Ökad belastning på chefer

*

*

Omfattande rekryteringsarbete
Stort behov för kommunledning att ha aktuell IFO-kunskap iledningsgruPP.

Kommunchefen och övrig kommunledning har uppfattningen att kommunen
behöver utveckla och förbättra det förebyggande arbetet för barn. Vi har redan ett utvecklat samarbete, bland annat genom familjecentralen och elevhälsan, men vi behöver utveckla mycket mer och mycket annorlunda. Stöd och

?c ,):?? "a"

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-0 6-15

364

forts. Ks § 234

förebyggande insatser bör byggas och utvecklas så nära barn som möjligt.
För att det ska vara möjligt bedömer kommunchefen att Individ- och familjeomsorgen behöver förstärkas med en enhetschef för vuxenenheten och försörjningsstödsenheten så att verksamhetschefen för IFO (socialchefen) får
utrymme för utveckling, samarbete och strategiska frågor. Kommuninvånarnas behov av insatser från individ- och familjeomsorgen måste minska och
oberoendet måste öka. När individ- och familjeomsorgens verksamhetsomfattning minskar så ska ledningsorganisationen ses över.

Äldreomsorgen och LSS/socialpsykiatri har en gemensam organisation för
biståndshandläggning och den kommunala hälso- och sjukvården. Biståndshandläggare, sjuksköterskor, sjukgymnaster (fysioterapeuter) och arbetsterapeuter ingår i äldreomsorgens utredningsenhet. Det finns starka skäl att
organisera dessa verksamheter gemensamt. Både äldreomsorgens och LSS
verksamhet kommer att öka i omfattning. Förväntad strukturomvandling för
hälso- och sjukvården från slutenvård till mobil närvård ställer stora krav på
ledningens verksamhetskunskap.
Samarbetet och samverkan inom Skaraborg är viktigt och omfattande. Det är

viktigt att kommunens organisation inte försvårar fortsatt utveckling av samarbetet. Av kommunerna i Skaraborg har Hjo, Tidaholm, Lidköping och
Skövde en uppdelning av socialtjänsten i en IFO-del och en Vård- och omsorgsdel. Tjänstetitel för IFO:s verksamhetschef är socialchefi dessa kommuner. Flera av övriga kommuner har två avdelningar med avdelningschef under en sektorchef.

Vård- och omsorgsutskottets verksamhetsområde förändras inte. Precis som
i nuvarande organisation delar utskottet upp ärendena i två sammanträden.
Ett sammanträde för individärenden och ett sammanträde för verksamhets-

ärenden. Förändringen för vård- och omsorgsutskottet är att samarbetet i
förslaget sker med två verksamhetschefer (socialchef och vård- och omsorgschef). I nuvarande organisation sker det nära samarbetet med en verksamhetschef (socialchef) och en avdelningschef (IFO-chef).
Finansiering
Personalkostnaden för 1,O enhetschef inom IFO beräknas till 675 000 kronor.

Kostnaden (årskostnad) föreslås finansieras enligt följande:
Finansiering
Enhetschef inom IFO

Tjänst
1,0

Summa:

,gg":;a?'

675 000

-115 000

Nuvarande ledningsbudget

Bidrag ensamkommande
Bidrag nyanlända
Minskat försörjningsstöd

Belopp

0,3

-205 000

0,2

-135 000
-220 000
o
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forts. Ks § 234

Ordföranden meddelar att beslut i ärendet inte kan fattas vid dagens sammanträde då ett samverkansmöte med Vision måste avvaktas.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigs protokoll den 29 september 2008, § 56
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 14 juni 2016
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M). Kommunstyrelsen delegerar till personalutskottet att besluta i föreliggande ärende om ledningsorganisation för verksamheten Vård
och omsorg.

Expedieras till;
Personalutskottet
Socialchefen
Intendent P. Kersna
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna
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Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skaraborg
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från Kommunalförbundet Skaraborgs sammanträde
den 10 juni 2016.
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Dnr KS 2015/0010

Information från MTG Skaraborgs styrgrupp
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger med godkännande informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar från MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde den
9 juni 2016.

Justerare
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Dnr KS 2015/0012

Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar bland annat att barn- och utbildningschef Marita

Friborg kommer att utses till hans ersättare i första hand och ekonomichef
Anders Bernhalli andra hand.
Kommunchefen informerar vidare att kommunen fått resultatet från medbor-

garundersökningen.

Justerary
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Dnr KS 2015/0013

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

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

vård- och omsorgsutskottets sammanträde den 30 maj 2016 inklusive individärenden samma dag,
utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 2 juni 2016 och
utvecklingsutskottets sammanträde den 1 juni 2016

%

delegationslista nummer

individ- och fami5eomsorgen
äldreomsorgen

5/16
5/16
5/16

LSS

delegationsbeslut nummer

kommunchef Per-Ola Hedberg
socialchef Per-Ola Hedberg
trafikhandläggare Marie Djupfeldt

2/16
24/16
42-53/16

Expedieras till;
Delegater SOm anmält beslut
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Ks § 239
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2013/0094

Föreningens för stickmyggor runt sjön Östen skrivelse den 13 april 2016 angående bekämpning med Bti av översvämningsmygg vid sjön Östen,
Dnr KS 2016/0130
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 7 juni 2016, § 105 om verksamhetsuppföljning.
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Ks § 240

Sommarhälsning
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) tillönskar ledamöter och
ersättare en Trevlig sommar.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Pernilla Johansson (C) tillönskar
på ledamöternas med fleras vägnar ordföranden detsamma.
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