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Konferensrummet Klockaren, Björkängen, onsdag 5 oktober 2016, kl. 13.00-14.30,

Plats och tid

14.55-17.00 och 17.05-18.08

Bengt Sjöberg (M), ordförande

Beslutande

Linn Brandström (M) för Anne-Marie Lundin (M)
Mikael Faleke (M), t.o.m. § 314, kl. 18.03
Marlene Näslin (M)
Allan Jakobsson (C) för Karl-Johan Gustafson (C)
Marianne Asp-Henrysson (C)
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande
Ursula Evje (FP)

Lars-Åke Bergman (S), andre vice ordförande, t.o.m. § 294, kl. 16.45
Bo Andersson (S) för Lars-Åke Bergman (S) fr.o.m. § 295
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Bo Andersson (S) för Johan Cord (S), § 281-283
Johan Cord (S) fr.o.m. § 284, kl. 13.37
Anna-Karin Holgersson (S)
Kenneth Carlsson (S)
Therese Erikson (V)
Peter Sporrong (SD)
Övriga närvarande

Mariana Franken, kommunsekreterare

se fortsättningssida
Justerare

Peter Sporrong (SD)
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Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Datum då

anslaget sätts upp

Datum då
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anslagettasned 2016 1o 31
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protokollet
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Agnetha Andersson
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fortsättning Övriga närvarande:
Bo Andersson (S), ersättare, § 284-285 och 288-294
Per-Ola Hedberg, kommunchef
Anders Bernhall, ekonomichef, § 283-285
Marianne Gerdin, kvalitetsutvecklare, § 285
Lena Tilstam, näringslivs- och kommunutvecklare, § 288
Ulrika Berglund, tf. verksamhetschef, § 294-295
Eva Söder, demenssjuksköterska, § 294
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Ks § 281

Justering
Kommunstyrelsens beslut

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter
Sporrong (SD).
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Dnr KS 2016/0165

Flyktingrelaterad lägesrapport
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Stefan Elofsson har översänt Lägesrapport flyktingrelaterat,
rapport nummer 6, augusti 2016 med bland annat statistik över volym
och elevantal.

Beslutsunderlag

Enhetschef Stefan Elofsson, Lägesrapport flyktingrelaterat - Månadsvis
2016, Rapport 6 augusti 2016
Expedieras till;
Enhetschef S. Elofsson
Kommunchefen
Socialchefen

'?Justerare
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Dnr KS 2016/0231

Delårsrapport med delårsbokslut och budget- och verksamhetsuppföljning till och med augusti
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapport för Töreboda kommun per
2016-08-31 till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna för
granskning.
2. Kommunstyrelsen uppmanar de verksamheter som redovisar överskott
att fortsätta hålla den nivån så att överskottet bibehålls.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2016 och visar resultat
och ställning för kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av
måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om
kommunen har en god ekonomisk hushållning. Beträffande den förväntade
ekonomiska utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig prognosen på
senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting), som
publicerades i augusti månad.
Utfall i delårsbokslutet visar ett resultat på +17,6 mi5oner kronor vilket motsvarar ett resultatmål på 5,1 %. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till -0,9 mi5oner kronor. Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 12,9 mi5oner kronor (22,5 miljoner kronor motsvarande period 2015).
Prognos för 2016 visar på ett förväntat resultat uppgående till 14 mi5oner
kronor vilkee motsvarar en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor
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gentemot fastställd budget. Den främsta orsaken till det prognostiserade resultatet beror på att verksamheterna prognostiserar överskott samt en förväntad positiv utveckling av skatter och generella statsbidrag, jämfört med

budget. Även försäljningen av Snidaren 5 påverkar resultat och prognos i positiv riktning.
Beslutsunderlag

Mi5ö-och byggnadsnämndens protokoll den 30 augusti 2016, § 125 och 128
Tekniska nämndens protokoll den 6 september 2016, § 147, 148 och 149
IT-nämndens delårsrapport 2016
Ekonomikontoret, Delårsrapport med delårsbokslut och budget- och verksamhetsuppfö5ning till och med augusti, den 27 september 2016 med bilagorna Delårsrapport 2016 - Töreboda kommun och Bilaga till delårsrapport
2016 - Töreboda kommun

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Samtliga verksamhetsansvariga
Ekonomikontoret
Sekreteraren
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Dnr KS 2016/0029

Uppföljning av återsökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 bland annat att godkänna tillvägagångssätten för uppföljning och kontroll av statsbidragsersättningarna
inom flyktingmottagandet. Uppfö5ning av statsbidrag inom flyktingmottagandet redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.
Ekonomichefen lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 221
Ekonomikontoret, Kostnader Ensamkommande 2016, Intäkter nyanlända
2016, Fördelningsgrund schablonbidrag till Uku och Intäkter Ensamkommande 2016 som avser 2015, Excelfiler den 4 oktober 2016

Expedieras till;
Ekonomichefen
Kommunchefen
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Dnr KS 2013/0045

Information om systematiskt kvalitetsarbete inom skolan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin informerade vid utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 16 augusti 2016 om sökta bidrag för åren
2015, 2016 och 2017 beträffande: Samverkan bästa skola, Läslyftet, Mindre
barngrupper i Förskolan, Lågstadiesatsningen, Fritidshemssatsningen, Upprustning av skollokaler, Sommarlovsaktiviteter, Läsfrämjande projekt, Språkprojekt och projekt inom Kulturskolan. Bidragen syftar till att höja kvaliten
inom utbildningsområdet samt öka elevernas måluppfyllelse. Pengarna är
villkorade för de ändamål som de söks för. I de fall bidragen inte utnyttjas till
fullo kan det bli aktuellt att lämna tillbaka viss del av erhållet bidrag.
Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 16 augusti 2016, § 83
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 16 augusti 2016 följande:
Utskottet har mottagit informationen och skickar den vidare till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras till;
Barn- och utbildningschefen
Kvalitetsutvecklare Marianne Gerdin

!==

/.

'?Justerare
,-';?'

o /--i

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

446

Sekretesshandling enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Ks § 286

Yttrande om adoption enligt 4 kapitlet 10 § Föräldrabalken
Kommunstyrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 25 minuter (klockan 14.30-14.55).
Beslutsunderlag

Expedieras till;

7.lusterare
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Information om överklagan av Vård- och omsorgsutskottets
beslut den 30 maj 2016, § 134
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningsrätten förelade kommunstyrelsen den 13 juli 2016 att senast den 27 juli 2016 komma in till Förvaltningsrätten med skriftligt svar
på överklagan angående stöd och service till vissa funktionshindrade.
Vård- och omsorgsutskottets ordförande och kommunchefen översände
svar på föreläggandet till Förvaltningsrätten.
Vård- och omsorgsutskottets ordförande och kommunchefen lämnar en
redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 maj 2016, § 134
Vård- och omsorgsutskottets ordförandes och kommunchefens svar till
förvaltningsrätten den 18 juli 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 29 augusti 2016, § 197

Expedieras till;
Kommunchefen

Tf. verksamhetschef U. Berglund
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Dnr KS 2016/0181

Medborgarundersökning 2016
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret, tekniska
nämnden och mi5ö- och byggnadsnämnden att gå igenom medborgarundersökningens förslag på prioriterade förbättringsområden inom sina
respektive ansvarsområden. För kommunledningskontoret handlar det
om att jämföra dessa med begäran, åtaganden och aktiviteter som finns
angivna i kommunens rapporteringssystem Stratsys. För nämnderna
handlar det om att jämföra med måldokument, strategier och aktiviteter,
detta för att säkerställa att vi jobbar med att utveckla rätt saker i kommunen.

2.

Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen med förslag på eventuella åtgärder och tidsplan senast den 10 december 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 att fastställa driftbudget
2016. I budgeten anslogs 50 000 kronor till en Medborgarenkät. I den reviderade budgeten, vilken kommunfullmäktige fastställde den 30 november 2015,
kvarstod beloppet.
Töreboda kommun har deltagiti SCB:s medborgarundersökning våren 2016.
Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2016. Ett
urval på 600 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade
43 procent enkäten.

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI).
Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och
dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare.
Medborgarundersökningen omfattar tre olika delar med varsitt helhetsbetyg,
Nöjd-Region-[ndex (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och
leva på, helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NM[), med frågor om
,Itl
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kommunens olika verksamheter och helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index
(NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och
verksamheter. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan
variera mellan O och 100. Betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt".
Gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre tolkas som "mycket nöjd".
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Töreboda kommun som en plats att bo och leva på blev 57.
För Töreboda kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Bostäder samt Arbetsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget
Nöjd-Region-Index.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur
medborgarna bedömer kommunens verksamheteri Töreboda kommun blev

56. För Töreboda kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för
verksamheterna Stöd för utsatta personer, Kultur, Gång- och cykelvägar samt
Miljöarbete som kan Jföja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med
kommunen, blev 57 i Töreboda kommun.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Töreboda kommun blev 45.
För Töreboda kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget NöjdInflytande-Index.

Näringslivs- och kommunutvecklaren lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2015, § 58
Kommunfullmäktiges protokoll den 30 november 2015, § 125
SCB:s medborgarundersökning våren 2016
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 154
Expedieras till;
Kommunledningskontoret
Tekniska nämnden

Mi5ö- och byggnadsnämnden
Näringslivs- och kommunutvecklaren
Sekreteraren
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Dnr KS 2016/0212

Remiss, Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen översänder kommunchefens förslag till yttrande som eget
yttrande till Finansdepartementet, bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Regeringskansliet (Finansdepartementet) har remitterat
Indelningskommittens delbetänkande Regional indelning - tre nya län
(SOU 2016:48) till bland annat Töreboda kommun för synpunkter senast den
6 oktober 2016. Indelningskommitten föreslår bland annat att Sverige indelas
i sex län och landsting. I delbetänkandet lämnas förslag om tre nya län,
Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Indelningskommitten föreslår att dagens Västra Götalands län och Värmlands
län läggs samman i ett nytt Västra Götalands län. Detta knyter samman näringslivet runt Vänern och bygger vidare på befintliga samarbeten samt ger
förutsättningar för ett gemensamt samarbete med Norge. De föreslagna ändringarna ilänsindelningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Den förändrade landstingsindelningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 132
Kommunalförbundet Skaraborgs e-postmeddelande den 6 september 2016
Kommunchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 7 september 2016 med
bilaga Västra Götalandsregionens utkast till yttrande
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 155
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S), Mikael Faleke (M)och Linn Brandström (M): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.

Utdragsbestyrkande
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Anne-Charlotte Karlsson (S) med instämmande av Anna-Karin Holgersson (S)
och Therese Erikson (V): Första meningen i femte stycketi
Utvecklingsutskottets förslag till yttrande "Töreboda kommun anser inte att

Västra Götaland och Värmland ska läggas samman i ett nytt Västra Götalands
län." stryks.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Utvecklingsutskottets förslag och
Anne-Charlotte Karlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Utvecklingsutskottets förslag.
Anteckning till protokollet

Anne-Charlotte Karlsson (S), Anna-Karin Holgersson (S) och Therese
Erikson (V) medges anteckna till protokollet att de tycker att meningen
"Töreboda kommun anser inte att Västra Götaland och Värmland ska läggas samman i ett nytt Västra Götalands län." ska strykas i remissvaret.
Paragrafen justeras omedelbart.
Bilaga Ks § 289/16
Expedieras till;
Finansdepartementet

?}usterare
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Bilaga till Ks § 289/15
Bilaga till Uu § 155/16
TöREBODA KOMMUN
Per-Ola Hedberg, kommunchef

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KS 2016/00212

Telefon

Datum 2016-09-07

TÖREBODA KOMMUN
"z O ?6 -C9-' 0 7

Utvecklingsutskottet

?
Remiss, Regional indeining - tre nya län (SOU 2016:48)

Förslag till beslut

Töreboda kommun lämnar fö5ande yttrande över indelningskommitt6ns
delbetänkande:

Töreboda kommun stäiler sig negativ till förslaget om en indelning i sex stora
län /landsting.

Landstingens huvuduppgift är hälso- och sjukvård och föreställningen att hälsooch sjukvårdens utmaningar bäst löses genom en centralisering anser Töreboda
kommun vara felaktig. Den högspecialiserade sjukvårdens behov av effektivitet
och organisering löses bäst genom en nationell samordning och samarbete
mellan landsting oavsett storlek. Det behovet komrner finnas kvar även om
indelning görs i sex stora län. Det som är sjukvårdens stora utmaningar beskrivs
tydligt i slutbetänkandet "Effektiv vård" (SOU 2016:2). Huvudinriktningen i
utredningens förslag är ett stort behov av resursöverföring från sjukhusvården
tiil primärvårdsnivån nära befolkningen. Töreboda kommun anser att en
centralisering motverkar och försvårar den nödvändiga utvecklingen. För
3aerligare bakgrundsbeskrivning hänvisas till kapitel 7 ("Nya styrande principer
för hälso- och sjukvården") i utredningen "Effektiv vård.

Om en ny regional indelning genomförs så ska den genomföras vid samma
tidpunkt i he}a landet. Det är inte rimligt att genomföra denna omfattande
process år 2019 och därefter igen år 2023.

Töreboda kommun anser inte att Västra Götaland och Värmland ska läggas
samman i ett nytt Västra Götalands län. Västra Götaland är redan idag en stor
region med alla de förutsättningar som krävs för att klara det regionala ansvaret
enligt de utgångspunkter som indelningskommitten anger.
Töreboda kommun anser att det saknas svar på flera frågor om vilka
förbättringar de nya "storlänen" innebär för befolkningen. Det handlar
exempelvis om hur förändringarna bidrar till bättre kvalitet, tillgänglighet och

service. Hur säkerställs den demokratiska legitimiteten så att det både finns en
folklig uppslutning och en bred politisk enighet i berörda regioner? Hur påverkar
en indelning i sex stora län/landsting demokratin och avståndet mellan väljare
och valda politiker?
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Postadress

Telefon

Fax

E-pOSt

Box 83

0506-180 00 V.ixel

0506-180 21

kommunen@toreb«»da.se

545 22 Töreboda
/

]

/

/a.Qr,

Postgiro
120900-6

W?..

TöREBODA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Per-Ola Hedberg, kommunchef

Dnr: KS 2016/00212

Telefon

Datum 2016-09-07

Bakgrund

På uppdrag av regeringen har indelningskommitten upprättat delbetänkandet
Regional indelning - tre nya län. Töreboda kommun har beretts möjlighet att
yttra sig över betänkandet.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 oktober
2016.

Ärendet

Sammanfattningen av delbetänkandet framgår av bilaga.

Töreboda som ovan
}

Per-Oia Hedberg
Kommunchef

Bilaga:
1.

Remiss från Finansdepartementet och delbetänkandets sammanfattning.

2.

Västra Götalandsregionens förslag till remissvar

Beslutet ska skickas till:

Postadress
Box 83

Telefon
0506-180 00 Växel

545 22 Töreboda ,,- - -J
ij/ /?' .x/

t--s
/
y?
?.'

Fax

0506-180 21

E-post
kommunen@toreboda.se

Postgito
120900-6

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 290

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-10-O 5

452

Dnr KS 2016/0232

Samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse
för friluftslivet
Kommunstyrelsens beslut

Töreboda kommun har inget att invända mot förslaget under förutsättning
att det inte påverkar de areella näringarna och möjligheten att bruka jord och
skog.
Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket inbjuder till samråd enligt mi5öbalkens 6 kapitel om förslag till mi5ökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av områden
av riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enligt med 2 § förordningen
(1998:896) om hushållning med mark och vatten. Samrådet omfattar, dels

rapporten Översyn av områden av riksintresse för friluftslivet med dithörande
bilagor med länsvis uppdelade värdebeskrivningar och kartor för respektive
föreslaget nytt område samt befintliga områden med föreslagna väsentliga
förändringar, dels av Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling där mi5ökonsekvenserna av utpekandet av de föreslagna nya områdena och de väsentligt förändrade områdena bedöms samlat på en övergripande nivå. Synpunkter på samrådet lämnas till Naturvårdsverket senast den 28 oktober
2016.

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 171
Mi5ö- och byggnadskontorets e-postmeddelande den 4 oktober 2016 med
karta och förslag till yttrande till kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Pernilla Johansson (C) : Töreboda
kommun har inget att invända mot förslaget under förutsättning att det inte
påverkar de areella näringarna och möjligheten att bruka jord och skog.

Expedieras till;
Naturvårdsverket

x «, lu);e:'are

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks§291

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-10-O 5

453

Dnr KS 2016/0052

Samverkansöverenskommelse mellan Töreboda kommun och

polisen för 2016-2019
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till samverkansöverenskommelse
mellan Töreboda kommun och polismyndigheten för 2016-2019.
Sammanfattning av ärendet

Töreboda kommun har sedan tidigare, tillsammans med Mariestads kommun,
ett samverkansavtal med polismyndigheten, avtalstiden är 2014-2015. På
grund av omorganisationen inom polismyndigheten har inget nytt avtal tecknats utan det gamla har löpt vidare.
Samverkansöverenskommelsen för 2016-2017 bygger vidare på det tidigare
avtalet, skillnaden är att Töreboda och Mariestads kommuner tecknar var sin

överenskommelse med polismyndigheten. Detta har ingen påverkan på det
samarbete som finns inom MTG-kommunerna runt det brottsförebyggande
arbetet. Fokusområden för perioden är: Våld i nära relation, Ungdomar i riskzon och unga kriminella, Yrkes- och livsstilskriminella samt Trafiksäkerhet
och trafikbrott.

Säkerhetssamordnare Johan Walfridson föreslår i tjänsteskrivelse den 30
september 2016 att löptiden för överenskommelsen förlängs till 2019.
Beslutsunderlag

Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 31 augusti
2016 med bilagorna Samverkansöverenskommelse 2016-2017 och Handlingsplan 2016-2017
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 164

Säkerhetssamordnare Johan Walfridsons tjänsteskrivelse den 30 september
2016

Expedieras till;
Polismyndigheten
Folkhälsoplaneraren

?g

Justerare

f

/,

Säkerhetssamordnare J. Walfridson
Administratör A. Andersson

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 292

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

454

Dnr KS 2016/0223

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden med justering av
dateringen i tidigare ingånget samverkansavtali § 21 till den 1 januari 2007.
Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016;
att uppdra åt administrativa chefen i Mariestads kommun att revidera
förslagen till samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i MTG-kommunerna samt
Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverkansavtal och reglemente) för yttrande senast den 20 oktober 2016,
att uppdra åt administrativa chefen att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och reglementen inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.

*

*

*

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 augusti 2016, punkt 3

!(,

Justerare

?'

/./

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

455

forts. Ks § 292

Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 157
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
MTG Skaraborgs styrgrupp
Administrativa chefen i Mariestads kommun

t=.

Justerare

r....

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 293

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

456

Dnr KS 2016/0224

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
tekniska nämnden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma tekniska nämnden.
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016;
att uppdra åt administrativa chefen i Mariestads kommun att revidera

*

*

*

förslagen till samverkansavtal och reglementen för mi5ö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i MTG-kommunerna samt
Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverkansavtal och reglemente) för yttrande senast den 20 oktober 2016,
att uppdra åt administrativa chefen att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och reglementen inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26 augusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 158

?Justerare

]:s7'

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

457

forts. Ks § 293

Förslag tHl beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
MTG Skaraborgs styrgrupp
Administrativa chefen i Mariestads kommun

/

Justerare

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 294

Sammonträdesdatum

Sida

2016-10-05

458

Dnr KS 2015/0005

Information om rutiner för arbete inom hemtjänsten
Sammanfattning av ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2016 framkom
önskemål om information om rutiner för arbete inom hemtjänsten.

Tf. verksamhetschef Ulrika Berglund och demenssjuksköterska Eva
Söder lämnar en redogörelse i ärendet.
Expedieras till;

Tf. verksamhetschef U. Berglund
Demenssjuksköterska E. Söder

/

(Z

Just(rare
')

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 295

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

459

Dnr KS 2016/0005

Granskningsplan 2016 för vård och omsorg, vård- och omsorgsplaneringar äldreomsorgen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen för verksamhet, ekonomi, samt tillämpningen av lagar och föreskrifter. 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 riskbedömning 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
Budgetuppfö5ning av personlig assistans LSS, varannan månad
Beläggning och kö äldreomsorgen, varje månad (11 gånger per år), kommunstyrelsen 3 gånger per år

Vård- och omsorgsplanering äldreomsorgen, 4 gånger per år; kommunstyrelsen 2 gånger per år

Tf. verksamhetschef Ulrika Berglund lämnar en redogörelse i ärendet.
Beslutsunderlag

Äldreomsorgens vård- och omsorgsplaneringar
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 123

Justerare

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

460

forts. Ks § 295

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 fö5ande;
Rapporten noteras och skickas till kommunstyrelsen som information.
Expedieras till;
Tf. verksamhetschef U. Berglund
Kommunsekreterare M. Asp

usterare

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 296

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-10-O 5

461

Dnr KS 2016/0222

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
IT-nämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma IT-nämnden.
Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma IT-nämnden.
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016;
att uppdra åt administrativa chefen i Mariestads kommun att revidera
förslagen till samverkansavtal och reglementen för mi5ö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i MTG-kommunerna samt
Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverkansavtal och reglemente) för yttrande senast den 20 oktober 2016,
att uppdra åt administrativa chefen att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att
sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och reglementen inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.

*

*

*

Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26
augusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 161

Justerare

[qGJ

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

462

forts. Ks § 296
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
MTG Skaraborgs styrgrupp
Administrativa chefen i Mariestads kommun

are

Uföragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 297

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

463

Dnr KS 2016/0225

Reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
lönenämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma lönenämnden.
Sammanfattning av ärendet

Administrativa chefen i Mariestads kommun, Ola Blomberg har på uppdrag av
kommuncheferna i MTG-kommunerna bland annat upprättat förslag till samverkansavtal och reglemente för den gemensamma lönenämnden.

MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 26 augusti 2016;
*

*

att uppdra åt administrativa chefen i Mariestads kommun att revidera

förslagen till samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, IT-nämnden och lönenämnden enligt de
synpunkter som lämnades vid styrgruppens sammanträde,
att uppdra åt administrativa chefen att sedan remittera förslagen till berörda nämnder och kommunstyrelserna i MTG-kommunerna samt
Karlsborgs kommun (avser lönenämndens samverkansavtal och regle-

*

mente) för yttrande senast den 20 oktober 2016,
att uppdra åt administrativa chefen att därefter skicka ut remissinstansernas synpunkter ograverade till MTG styrgrupps ledamöter samt att

sammanställa synpunkterna i förslagen till samverkansavtal och reglementen inför MTG styrgrupps sammanträde den 28 oktober 2016, då
ärendet tas upp till ny behandling.
Beslutsunderlag

Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp den 26
augusti 2016, punkt 3
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 162

:

2=, J7'-,'

Utdragsbestyrkande

TOREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-10-O 5

464

forts. Ks § 297
Förslag till beslut på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S): Tillstyrker Utvecklingsutskottets förslag.
Expedieras till;
MTG Skaraborgs styrgrupp
Administrativa chefen i Mariestads kommun

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 298

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

465

Dnr KS 2016/0200

Länsstyrelsens tillsyn och bedömning enligt Alkohollagen avseende
Töreboda kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har på eget initiativ med stöd av 9 kapitlet 1 § Alkohollagen genomfört tillsyn i Töreboda kommun. Länsstyrelsen har granskat kommunens
handläggning av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen. Vid sin bedömning
utgår Länsstyrelsen från skalan: Utan anmärkning, brist, kritik och allvarlig
kritik.

Länsstyrelsen riktar kritik på följande punkter:
Kommunstyrelsen genomför inte tillräckligt med tillsyn avseende alkohollagens bestämmelser kring folkölsförsäljning.
Räddningstjänsten framför ett antal villkor för ett godkännande, där
Töreboda kommun bevi5ar sökande serveringstillstånd, innan denne har
uppfyllt dessa villkor. Länsstyrelsen har även uppmärksammat ett antal brister.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 följande;
Länsstyrelsens beslut noteras och skickas till kommunstyrelsen som in*

formation.
*

Inför kommunstyrelsens behandling ska en tjänsteskrivelse tas fram.

Tillståndshandläggare KAS, Maria Nilsson och Anders Ferrer skriver den 15

september 2016 bland annat att gällande tillsyn av folkölsförsä5ning och servering ser läget likadant ut i resterande sammarbetskommuner.

Tillståndsenheten har prioriterat bland annat handläggning framför tillsyn.
Det handlar även om en resursfråga vilket Länsstyrelsen uppmärksammar i

sitt beslut. Övriga kritik och uppmärksammade brister har åtgärdats genom
omarbetning av rutiner. Länsstyrelsen konstaterar att det finns vissa brister i
handläggningen som framgår ovan, men på det stora hela håller utredningarna god kvalite. Framförallt finns det en stor vi5a till förbättring.

,.S 5%'='G'

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-10-O 5

466

forts. Ks § 298
Beslutsunderlag

Muntlig redogörelse från tillsynshandläggare Maria Nilsson
Länsstyrelsens beslut och ärendebeskrivning den 20 juni 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 129
Tillståndshandläggare KAS Maria Nilssons och Anders Ferrers tjänsteskrivelse den 15 september 2016

Expedieras till;
KAS

Kommunsekreterare M. Asp

4g

usterare
Juster.;

Utdragsbestyrkande

TöREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks § 299

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-05

467

Dnr KS 2016/0144

Riktlinjer för detaljhandel och servering av folköl
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till riktlinjer för deta5handel
och servering av folköl.
2. Riktlinjerna för folkölsförsäljning separeras från riktlinjerna för serveringstillstånd.
Sammanfattning av ärendet

I Alkohollagen anges att en kommun ska tillhandahålla information om vad
som gäller enligt denna lag, och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tilllämpning av föreskrifter i kommunen.
För att förtydliga vad som gäller för detaljhandel och servering av folköl har
Tillståndsenheten Kommungemensam alkoholhandläggning Skaraborg (KAS)
arbetat fram riktlinjer. Tillståndsenheten föreslår en revidering av de nuvarande riktlinjerna för folköl, och vä5er i förslaget att separera riktlinjerna för
folkölsförsä5ning från riktlinjerna gällande serveringstillstånd. Riktlinjer och
taxor är gemensamma för de samarbetskommuner som ingår i överenskommelsen KAS.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta fö5ande;
* Kommunfullmäktige antar riktlinjer för folkölsförsä5ning enligt upprättat
förslag.
* Riktlinjer för folkölsförsä5ning separeras från riktlinjer för serveringstillstånd.

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för folkölsförsä5ning
Reviderade riktlinjer för folkölsförsäljning, samt tidigare riktlinjer för serveringstillstånd, där det framgår vad som ska separeras gällande folköl
Vård- och omsorgsutskotteLs protokoll den 15 augusti 2016, § 110
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Tillståndshandläggare Anders Ferrers och Maria Nilssons tjänsteskrivelse
den 5 september 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 127

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ks § 300

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter (klockan 17.00-17.05).
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Dnr KS 2016/0197

Ny taxa för folkölsförsäljning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige höjer taxan gällande avgift för tillsyn av folkölsförsä5ning från 1 100 kronor tilll200 kronor.
2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2017.
3. Taxan för folkölsförsäljning lyfts ut från taxor för serveringstillstånd.
Sammanfattning av ärendet

Nuvarande avgift för försä5ning av folköl föreslås höjas från 1 100 kronor till
1200 kronor. Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Tillståndsenheten för Gemensam alkoholhandläggning Skaraborg (KAS) föreslår att de nuvarande riktlinjerna för folköl revideras, och har valt att separera dem från riktlinjerna gällande serveringstillstånd. Detta för att förenkla
för näringsidkare som bedriver deta5handel och inte restaurangverksamhet.
Dessa riktlinjer utgör ett helt nytt dokument som tidigare inte funnits i kommunen.

I samband med att riktlinjerna för folkölsförsä5ning separeras från
riktlinjerna för serveringstillstånd, bör även taxan för folköl separeras från
taxor gällande serveringstillstånd.
Beslutsunderlag

Reviderad taxa för folkölsförsäljning, samt nuvarande taxor
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 18 augusti 2016, § 110
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 128

?Justerare
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta fö5ande;
Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan gällande avgift för tillsyn av
folkölsförsä5ning från 1100 kronor tilll200 kronor.
Den nya taxan gäller från och med 2017-Ol-Ol.
Taxan för folkölsförsäljning lyfts ut från taxor för serveringstillstånd.
*

*
*

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/00142

Översyn av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsverksamheterna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till avgifter inom kultur- och fritidsverksamheterna, bilaga. Taxan gäller från och med den 1 januari 2017
och tills vidare.

Sammanfattning av ärendet

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.

Ekonomiberedningen har uppmanat förvaltningen att varje år se över sina
taxor och avgifter.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2015 bland annat att uppdra till
kommunledningskontoret att se över avgiftsnivåerna inom kultur och fritid
inför 2016. I uppdraget ingår att jämföra avgiftsnivåerna med kringliggande
kommuner samt överväga hur en årlig indexuppräkning kan ske.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 2 juni 2016 föreslå kommunstyrelsen besluta om oförändrade taxor och avgifter inom kultur och fritid för
år 2016.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 att återremittera ärendet till
Utbildnings- och kulturutskottet.

Utbildnings- och kulturutskottet beslutade den 15 sep«ember 2016 föreslå
kommunstyrelsen besluta fö5ande;
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta de föreslagna avgifterna.
Justering har gjorts under rubriken Körsång på grund av att det tillfälliga tillskottet av " Elisa-pengar" har förbrukats enligt plan. 'f'axorna föreslås gälla
från och med 2017.
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 september 2014, § 92
Kommunstyrelsens protokoll den 20 maj 2015, § 178
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 2 juni 2016, § 70
Kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2016, § 222
Utbildnings- och kulturutskottets protokoll den 15 september 2016, § 89
Bilaga Ks § 302/16

Expedieras till;

Kommunfullmäktige

J

Ju?st.e,r)a.rie
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Bilaga UJcu !. 89

Avgifter inom kultur och fritid
2017

2016

Teatern
Hyra, per tillfälle och dag

Kommersielt verksamhet, per tillfälle och dag

400 kr

400 kr

1000 kr

:i ooo kr

Avtalsen)ig

Avtalsenlig

timkostriad

timkostnad

Hyra, per tillfälle och dag

400 kr

400 kr

Hyra vid barnkaias, per tillfälle och dag

250 kr

250 kr

1000 kr

1000 kr

Ej utförd grovstädning

Fritidsgården, Loftet

('?

Kommersielt verksamhet, per tillfälle och dag

'y.

Älgarås servicehus
Hyra, per tiilfälle och dag

200 kr

'?

Kulturskolan

Barndans 4-6 år, per termin
Barndans 7-8 år, per termin
Jazz/showdans, per termin
Streetdance, per termin
Drama/teater, per termin
Grundkurs*, per termin

Ärnneskurs**, per termin
Körsång***, per termin

Vuxenundervisning, per termin
Instrumenthyra, per termin
Trumplatta, per termin

300 kr

300 kr

300 kr

300 kr

600 kr

600 kr

600 kr

600 kr

600 kr

600 kr

300 kr

300 kr

600 kr

600 kr

300 kr

Okr

:i ooo kr

i. ooo kr

200 kr

200 kr

100 kr

100 kr

*Som grundkurs räknas brasslek, fio)lek, sång & rytmik, violin i årskurs 2 samt barndans 4-8 år.
**Som ämneskurs räknas atl övrig instrumentundervisning, sång, dans samt drama/teater.
***Under 2016 var sång och kör kostnadsfritt beroende på "Elisa-pengar". Körsång/orkester
är gratis vid ytterligare kurs.
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Dnr KS 2016/0162
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Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kartläggningen av nuläge och önskemål om
heltidsarbete i Töreboda kommun.

2. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till handlingsplan och
projektorganisation för heltidsprojektet.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att besluta om projektbudget för 2017.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014 att bifalla motionen
om heltidsarbete i kommunen. Målsättningen vid rekrytering/tillsättning av
tjänster i Töreboda kommun ska vara arbete på heltid. Kommunfullmäktige
beslutade vidare att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på projektplan för "Arbete på heltid" och att ta upp 100 000 kronor i förslaget till
2015 års budget för kartläggning av nuläge och önskemål, samt förslag till
handlingsplan för att nå målsättningen "Arbete på heltid".
Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2014, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att uppdra till kommunledningskontoret att lämna uppdraget i första delen i motionen till projektet "Arbete på
heltid" och att ta fram förslag på projektplan för projektet "Arbete på heltid".
Med anledning av kommunstyrelsens uppdrag tillsatte kommunchefen en
projektgrupp som fick i uppgift att ta fram förslag till svar till kommunstyrelsen. Projektgruppen påbörjade arbetet i september 2015.
a. Projektgrupp
Projektgruppens medlemmar är Marianne Gerdin, Lars Millberg, AnnChristine Hermansson, Jeanetl?e Wikström, Helene Edvinsson och Anna-Lena

Rask (Kommunal), samt Per-Ola Hedberg (sammankallande).
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b. Kartläggning av nuläge
Verksamhet

Antal heltid

Antal deltid

Summa

Andel deltid

Vård och Omsorg

155

238

393

61%

Utbildning och Kultur

245

61

306

20%

8

16

24

67%

45

1

46

2%

453

316

769

41%

Kostenheten

Kommunledning/IT
Totalt

c. Önskemål om sysselsättningsgrad
Av 316 medarbetare som arbetar deltid så svarade 301 på enkäten. Svarsfrekvensen är således drygt 95 %.
Frågan om önskemål om högre sysselsättningsgrad ställdes enligt följande:

Fråga 5. Önskar du en högre sysselsättningsgrad?
*

*

Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättningsgrad
Jag önskar heltid även om det betyder att jag kommer att arbeta på
flera arbetsplatser och flexibelt på min nuvarande arbetsplats
Jag önskar höja min sysselsättningsgrad men inte upp till heltid även
om det betyder att jag måste arbeta på flera arbetsplatser och flexibelt
på min nuvarande arbetsplats.

Av 301 svarande så önskar 133 medarbetare en högre sysselsättningsgrad.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos de 133 som önskar en höjning
är 72 %. Dessa 133 önskar en höjning till en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 94 %. Omräknat till heltidstjänster blir det 30.
Önskar Omräkn till

Antal

Antal

enkätsvar

nöjda

högre ssg

heltider

233

117

116

25,3

Utbildning och Kultur

51

41

10

2,9

Kostenheten

16

10

6

1,6

1

0,2

133

30

Verksamhet

Vård och Omsorg

Kommunledning/IT
Totalt

1

301

168

d. Tid att omvandla på kort sikt inom budget
Arbetstid som på kort sikt och utan ökad budgetram skulle kunna omvandlas
från anställda med timlön, fyllnadslön eller övertid eill anställda som önskar
högre sysselsäetningsgrad bedömer projektgruppen till cirka 1600 timmar
per månad. Det moisvarar 10 heltidstjänster.

3. Justerrare
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För att klara det kommer det att behövas förändringar av enskildas och gruppers arbetstidsförläggning. Det kan handla om allt från förändrade "grundscheman" till större andel på obekväm arbetstid. En annan viktig förutsättning är att det avsätts tid för projektledare eller motsvarande för praktiskt
arbete tillsammans med berörda chefer och medarbetare.

e. Handlingsplan september 2016 - december 2017
S??
Uppdraget är utökade sysselsättningsgrader inom befintliga organisationer
genom omvandling från mertid och timvikarier till utökade tillsvidareanställningar. Viktiga förutsättningar för steg 1 är årsarbetstid och ett väl fungerande löne- och bemanningssystem (Telme). Omvandlingen ska ske inom
budget.Valda enheter att börja med är de som tydligast önskar vara med. För
närvarande kan det vara Korttiden, Ekebacken och vissa gruppbostäder vilket
kan förberedas och genomföras med början 2016.
?
Uppdraget är ökade sysselsättningsgrader genom kombinationstjänster och
stora förändringar i arbetstidsförläggningar. Viktiga förutsättningar förutom
de som beskrivs under steg 1 är ingen utökning av delade turer och ingen försämrad personalkontinuitet vilket kan förberedas 2016 och delvis
genomföras 2017. Delvis betyder inom budget. För att nå målet önskad
sysselsättningsgrad i den omfattning som enkätsvaren visar så är det
nödvändigt med en utökad budget. Efter budgetprocessen avseende 2018 års
budget kan bedömning göras om fortsättningen av projektet 2018. Valda
enheter, som projektgruppen tycker är lämpliga att börja med (både steg 1
och 2) är kostenheten och hemvården.
?
Uppdraget är att beskriva vad som krävs för att klara kommunfullmäktiges
beslut: Målsättningen vid rekrytering/tillsättning av tjänster i Töreboda kommun ska vara arbete på heltid.
f. Projektorganisation
Styrgrupp: Personalutskottet och kommunchsfen
Projektgrupp består av två representanter från Kommunal och en representant för följande verksamheter/enheter: Personalenheten, Utbildning och kul-

tur, Äldreomsorgen, samt LSS/socialpsykiatrin. Kommunchefen utser deltagare i projektgruppen.
Projektledare och projektassistent: Personalsekreterare Jeanette Wikström
och Kommunals representant Helene Edvinsson. Projektarbetet börjar den 1
september 2016 och omfattningen är 2 x 20 %.

Ä<
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g. Projektbudget

I2015 års budget avsattes 100 000 kronor för heltidsprojektet. Cirka 80 000
kronor av dessa finns kvar. Budget för 2016 (september - december) enligt
fö5ande:
ö Projektledare och projektassistent 72 tkr
*

@ Övrigt
8tkr
I2017 års budget finns 500 000 kronor för ökade sysselsättningsgrader. En
del av denna budget kommer att tillföras projektet. Styrgruppen (personalutskottet) beslutar om projektbudget 2017.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2014, § 196
Kommunfullmäktiges protokoll den 29 september 2014, § 88
Kommunchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 6 september 2016
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 165
Kommunchefen föreslår utvecklingsutskottet besluta fö5ande;
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige:
Kartläggningen av nuläge och önskemål godkänns.
Handlingsplan och projektorganisation godkänns.
Personalutskottet får i uppdrag att besluta om projektbudget för 2017.
*
*
*

Expedieras till;
Personalutskottet
Kommunchefen
Personalchefen
Verksamhetschef A-C. Hermansson
T.f. verksamhetschef A-S. Eklund-Karlsson

Tf. verksamhetschef U. Berglund
Enhetschef C. Stenberg
Personalsekreterare }. Wikstri5m
Kommunal, H. Edvinsson
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Dnr KS 2015/0130

Komplettering av tidigare beslut om nya lokaler för Daglig verksamhet och elevhem - tillbyggnad av Killingen
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningskontoret
för omarbetning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomiberedningen att ta upp pengar i
2017 års investeringsbudget till nya lokaler för Daglig verksamhet och
elevhem - tillbyggnad av Killingen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att uppdra åt tekniska
nämnden att bygga till Killingen med cirka 100 kvadratmeter, så att
"Grankvistens" verksamhet kan rymmas inom fastigheten, för en beräknad
kostnad av 2,6 miljoner kronor. I uppdraget låg även byggnation av en carport för verksamhetens buss. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ta upp
2,6 miljoner kronor i 2015 års investeringsbudget för tillbyggnad av
Killingen.
Projekteringen gav till resultat att tillbyggnaden behöver vara 130 kvm för att
kunna täcka målgruppens behov av daglig verksamhet. Upphandlingen resulterade i ett anbud, vilket efter förhandling och viss revidering innebar att
kostnaden för tillbyggnaden beräknades till 3,6 miljoner kronor. Med anledning av den höga kostnaden och differensen mot anslag iinvesteringsbudgeten beslutade kommunchefen att vänta till efter sommaren innan beslut tas

om fortsatt process.
Kommunchefen bedömer att "byggmarknaden" är en fortsatt trång sektor under överskådlig tid. Förvaltare Jim Gustavsson tror inte att kommunen får ett
lägre anbud om kommunen gör om upphandlingen.
Dagliga verksamhet bedrivs fortfarande på Grankvistsn, som ligger i Aspen
guls lokaler. Något akut behov av fler lägenheter för särskilt boende för äldre

finns inte för närvarande. Äldreomsorgsverksamhe):en har fått i uppdrag att

]<

Justerare

?) ?

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOREBODA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2 016-10-O 5

479

forts. Ks § 304

försöka förskjuta behovet av en nystart till 1 januari 2018. För säkerhets skull
bör lägenheterna finnas tillgängliga till augusti 2017.
Efter sommaren i år har ett nytt akut behov uppkommit. Det gäller behov av
permanent elevhemsboende för ett barn i yngre tonåren. Barnet bor för tillfälleti fami5ehem på annan ort. Barnets behov av vård och omsorg är stort
och det är inte längre möjligt att bo kvar i familjehemmet. Något annat bra
alternativ avseende kvalitet och kostnad har verksamheten inte kunnat få tag
på. Verksamheten anser att det bästa alternativet för både nuvarande och
framtida behov är att en tillbyggnad för Daglig verksamhet kompletteras med
ett rum för permanent elevhemsboende. Rummet för elevhemsboende kan
naturligtvis också användas för korttidsvistelse. Tillkommande investeringsutgift beräknas till cirka 1,2 mi5oner kronor.
Hyreskostnaden för en tillbyggnad av Killingen om investeringen kostar 2,6
mi5oner kronor beräknades till cirka 160 000 kronor per år. Om investeringen kostar 4,2 miljoner kronor ökar hyreskostnaden per år med cirka
60 000 kronor. Hyreskostnaden finansieras inom verksamhetens budgetram.
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 att tillstyrka
kommunchef Per-Ola Hedbergs förslag avseende utbyggnad av Killingen under förutsättning att investeringen bedöms som rimlig.
Kommunchefen lämnar en redogörelse i ärendet och föreslår att ärendet
återremitteras till kommunledningskontoret för omarbetning.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september 2015, § 86
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 12 september 2016
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 166
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 132

Expedieras till;
Kommunchefen

Ekonomiberedningen
Ekonomichefen

Tekniska nämnden

Förvaltare }. Gustavsson
Verksamhetschef A-C Hermansson

Enhetschet' B. Holmgren
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Dnr KS 2016/0204

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Töreboda
kommun 2017-2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till handlingsplan för att minska
och motverka hemlösheten i Töreboda kommun 2017-2019.

Sammanfattning av ärendet

Då allt fler personer blir bostadslösa i Töreboda kommun, behöver kommunen en förebyggande handlingsplan. Problematiken i och med ökningen av
hemlösa, är en mycket svår arbetsuppgift för socialtjänsten, och medför även
kostnader för kommunen.

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 att ge Individ- och
familjeomsorgen i uppdrag, att färdigställa en handlingsplan för att minska
och motverka hemlöshet i Töreboda kommun, samt att återkomma med för-

slag till beslut.
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att anta Handlingsplan för att
minska och motverka hemlösheten i Töreboda kommun 2017-2019.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 103
Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 31 augusti 2016 med bilagorna
Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Töreboda kommun
2017-2019, Rutin borgensåtagande, Rutin stödboende och Kontrakt för stödboende i kommunens regi
Kommunchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse den 5 september 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 124

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0217

Bostadsförsörjning för att minska och motverka hemlöshet
Kommunstyrelsens beslut

1. Den politiska styrgruppens uppdrag om bostäder för äldre kompletteras
med uppdraget bostadsförsörjning för minskning av hemlöshet.
2. Den politiska styrgruppen består av kommunstyrelsens presidium samt
vård- och omsorgsutskottets ordförande och vice ordförande.
3. Uppdraget till styrgruppen är:
Kartläggning av hemlösheti Töreboda.
*

@

*

*

Behov av bostäder som motverkar hemlöshet

Samband med övrig planering och byggande av bostäder
Riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Sammanfattning av ärendet

I Töreboda kommun ses en ökning av bostadslöshet under de senaste två
åren. Vissa grupper är i stort sett helt uteslutna från bostadsmarknaden, och
vissa individer gör sig omöjliga på bostadsmarknaden utifrån sitt eget agerande. Sammanfattningsvis så har socialtjänsten ett långtgående ansvar för
de personer som har en stark anknytning till kommunen och som också vistas
i kommunen. För övrigt hänvisas till förslag till "Handlingsplan för att minska
och motverka hemlösheten i Töreboda kommun 2017-2019".

I3 kap. 2§ Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, stadgas bland annat att socialnämnden i sin verksamhet ska främja den enskildes rätt till bostad. Utgångspunkten är att vuxna människor har ett eget ansvar att hitta bostad.
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, § 1:
"Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder, och för att främja att ändamålsenliga åtgärder
för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

/I
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Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge Länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna,
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag
(2013:866)."
Beslutsunderlag

Kommunchef Per-Ola Hedbergs tjänsteskrivelse 5 september 2016
Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Töreboda kommun
2017-2019

Kommunstyrelsens protokoll den 7 september 2016, § 249
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 125
Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2016 bland annat att tillsätta
en styrgrupp, bestående av kommunstyrelsens presidium samt vård- och omsorgsutskottets ordförande och vice ordförande, för uppdraget att genomföra
en inventering och senare ett förslag på framtidens boende för äldre i
Töreboda kommun. Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) utsågs
till ordförande. Styrgruppen ska arbeta med fö5ande frågeställningar:
* Hur vill seniorer bo i framtiden?

* Hur ska vii kommunen få behov och ekonomi att gå ihop, hur planerar
man utvecklingen av fastighetsbeståndet/olika boenden för att möta växande behov?

* Hur planerar och utformar vi boende för äldre för att bibehålla och stimulera till ökat oberoende?

* Kan vi använda befintliga lokaler i kommunen till annan verksamhet på ett
kreativt sätt?
*

Kan vi samordna verksamheter i närliggande lokaler?

Expedieras till;
Kommunstyrelsens presidium
Vård- och omsorgsutskottets ordförande
Vård- och omsorgsutskottets vice ordförande
Kommunchefen

T.f. verksamhetschef A-S. Eklund Karlsson
Socialchefen

Plan- och exploateringschefen
Administratör A. Andersson
Kommunsekreterarna

h
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Redovisning av inte färdigbereddi motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte färdigberetts,
bilaga a.
2. Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen över vad som har
kommit fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där
beredningen tagit längre tid än ett år, bilaga b.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29 och 30, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Bestämmelsen i arbetsordningen är en
tillämpning av kommunallagens 5 kap 33 §"En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas
inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen
eller medborgarförslaget från vidare handläggning. "
Det finns för närvarande två motioner och tre medborgarförslag som inte är
färdigberedda inom ett år, bilaga.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets sammanställningar över obesvarade motioner
och obesvarade medborgarförslag den 8 augusti 2016
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 september 2016, § 167
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 28 september 2016
Bilaga a och b Ks § 307/16

Expedieras till;
Kommunfullmäktige
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Ärendeförteckning
Nummer

2C)16-00253
r

Datum

. 2016-09-26

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Anne-Charlotte Karlsson

Motion från Anne-Charlotte Karlsson (s) om förebyggande insatser för

Johan Walfridson

att byt4 d.en ,negativa trenden a.v skadegörels,e och oro i komrp,uner';

,wa s

2014-00175

2014-11-12 '

Anne-C'harlotte Karlsson -' Motion av Anne-Charlotte (S) om lokaler för Allaktivitets
hus/Ungdomens hus

2013-00113

2013-05-22

A-C Karlsson, L-Å Bergman, K

Motion av Anne-Charlote Karlsson (S), Lars-Åke Bergman ('S) och

Carlsson

Kenneth Carlsson (S) om utveckling av kommunala hälso- och

'2012-10-29
l

2011-00148

Per-Ola Hedberg

sjukvården

l

2012-00186

'1

Marianne Gerdin

Karl-Johan Gustafson

2011-04-29

Motion av Karl-Johan Gustafson om upprustningsplan för förskolor
och skolor

..

Bengt Sjöberg

Marita Friborg

Motion av Moderaterna, Bengt Sjöberg om heltidsarbete i kommunen Per-Ola Hedberg

A

a « [III
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Ärendeförteckning
Nummer

Datum

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

2016-00243 , 2016-09-14

Anita Johansson

2016-00233 ' 2016-09-07

Medborgarförslag om att flytta återvinningscentralen i Älgarås

Monica Eklöf

Medborgarförslag om utbildning av massörer, massageterapeuter för

Per-Ola Hedberg
Per-Ola Hedberg

2016-00172

Christer och Margita Holm

anställning i Töreboda kommun
2016-05-24

Medborgarförslag om bättre kommunikationer mellan Vikaskog och

Marie Djupfeldt

tätorten Töreboda
2016-00133

2016-04-19

Carina Kiellberg

Medborgarförslag om hundrastgård

Marita Friborg

201 6-00'l20

2016-04-'12

Kerstin Bäffeldal

Medborgarförslag om att anlägga en park på grönområdet bakom St

Dan Harryzon

Bergsgatan 20.pdf
2C)l6-OC)'117

2016-04-11

Karl Johnson

Medborgarförslag, anläggning av en parkour/freerunning park i

Marita Friborg

Moholm

j

201 5:O0075

' 2012-00211
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Bilaga b till KS § 307/16
TöREBODA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Per-Ola Hedberg, kommunchef

Dnr: KS 2015/0124

Telefon

Datum 2016-09-28
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Kommunstyrelsen
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Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunfulknäktige beslutar:
*

*

Kommunfullmäktige godkänner den av kommunstyrelsen lämnade
förteckningen över motioner och medborgarförslag som inte
färdigberetts, bilaga.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen över vad som har kommit
fram vid beredningen av de motioner och medborgarförslag där
beredningen tagit längre tid än ett år.

Bakgrund

Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag framgår av bilaga.
Ärendet - motioner

Rapport om utredningsläget för obesvarade motiorier enligt bilaga är följande:
Nr 2014-00175: motion om lokaler för Allaktivitetshus

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25, § 40:
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för utredning om kommunen redan
i år kan tillskjuta medel till verksamhet och lokalhyra för ett
Allaktivitetshus/Ungdomens hus. Pengarna tas ur de extra statsbidrag som
kommunen erhållit för 2016.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25, § 168:
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att undersöka
förutsättningarna för ett gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar i kommunen.
Uppdraget innefattar att utreda ekonomiska och personella insatser samt
placering. I uppdraget ingår även att belysa nuvarande utbud av fritidsaktiviteter
för invånare som inte är föreningsanslutna och om det kan involveras i det
gemensamma allaktivitetshuset. Uppdraget ska redovisas den 1 november
2016.

Avslutande svar på motionen kommer att beredas i utvecklingsutskotteti
november.
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Enligt min uppfattning hade det varit lämpiigt att avsluta motionsbehandlingen
genom kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25. Utredningsuppdraget kan och
ska återrapporteras till kommunfullmäktige utan att det behöver ses som en del
av motionen.

Nr 2013-00113: motion om utveckling av den kommunala hälso- och
sjukvården
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 155:

Ärendet återremitteras till kornmunstyrelsen, som får i uppdrag att utarbeta
information muntlig och/eller skriftlig, för förtroendevalda om den nuvarande
kommunala hälso- och sjukvården och om tänkbar utveckling inom området.
Utvecklingsutskottet beslutade 2015-Ol-21 att uppdra åt
kommunledningskontoret att utarbeta information, muntlig eller skriftlig, för
förtroendevalda om den nuvarande kommunala hälso- och sjukvården och den
tänkbara utvecklingen inom området.
Enligt min uppfattning hade det varit lämpligt att avsluta motionsbehandiingen
genom komrnunfullmäktiges beslut 2014-12-15. Uppdraget kan och ska
återrapporteras till kommunfullmäktige utan att det behöver ses som en del av
motionen.

Muntlig och skriftlig information i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag
har redovisats skriftligt och muntligt bland annat vid följande tillfällen:
*

*

*

*

Kominunstyrelsen 2016-09-07, § 270: Information om förslag till nytt
hälso- och sjukvårdsavtal mm.
Kommunfullmäktige 2016-09-26: Det goda livet för mest sjuka äldre i
Västra Götaländ, Handlingsplan 2016-2018.
Muntlig information till kommunstyrelsen med anledning av planer på
Närvårdscentrum i MTG juni och september 2016.
Regelbunden information till och dialog med vård- och omsorgsutskottet.

Avslutande svar på motionen kommer att beredas i utvecklingsutskottet i
november.

Nr 2012-00186: motion om upprustntngsplan för skolor och förskolor
Svar på motionen lämnades till Utbildnings- och kulturutskottet 2015-09-23.
Utbildnings- och kulturutskottet beslutade 2015-10-14, § 83:
Utskottet återremitterar ärendet till tekniska förvalföingen på grund av
ofullständigt svar på motionen.
Fastighetsavdelningen har inte återkommit med ett fullständigare svar på
motionen. Planeringen är att ett fullständigare svar ska lämnas till Utbildningsoch kulturutskottet i november 2016. Ett fullständigare svar på motionen
innebär en redovisning av underhållsplanen fördelad på enskilda skolor och
förskolor.
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1

Ärendet - medborgarförslag
Rapport om utredningsläget för obesvarade medborgarförslag enligt bilaga är
fö5ande:

Nr 2015-00075: medborgarförslag om att kommunen aktualiserar, lyfter
fram och påminner om barnkonventionens betydelse
Korrununfullmäktige beslutade 2015-03-30, § 36:

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Svar på medborgarförslaget lämnades av Utbiidningschefen och
kvalitetsutvecklaren i februari 20i6 till både utbildnings- och kulturutskottet och
till utvecklingsutskottet.
Utbildnings- och ki?ilturutskottet beslutade 2016-03-09, § 33, att föreslå
kommunstyrelsen:
1.

Varje verksamhetschef ansvarar för att barnkonventionen regelbundet
aktualiseras i kommunens verksamheter.

2. Fö5ande punkter används inför alla beslut inorn alla

verksamhetsområden i syfte att lyfta fram rättigheter enligt
barnkonventionen:
o
O
o

Innebär beslutet att hänsyn tagits till ungas bästa?
Har unga fått säga sin mening?
Vilket är vårt syfte?

Utvecklingsutskottet beslutade 2016-03-30, § 58:
1.

Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret.

2.

Utvecklingsutskottet uppdrar åt kommunledningskontoret ta kontakt
med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och be
dem komma till ett kommunfullrnäktigesammanträde i vår eller till
hösten och informera om hur en kommun kan arbeta med barnrätts- och

ungdomsperspektiv i den dagliga verksamheten.

Kommunledningskontoret har ännu inte, enligt min kännedom, tagit kontakt rned
MUCF angående punkt 2 i utvecklingsutskottets beslut.

När det gäller återremitteringen av beredningen av medborgarförslaget så har

den inte slutförts. Ärendet bör åter aktualiseras på utvecklingsutskottet senast i
januari 20i7.

Nr 2012-00211: medborgarförslag om byte av golv iIdrottshallens lokaler
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 10:
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Utvecklingsutskottet beslutade 2013-03-13, § 53:
Medborgarförslaget remitteras till tekniska nämnden för utredning och yttrande
senast den 7 augusti 2013.
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Tekniska nämnden beslutade 2013-09-10, § 145, att föreslå kommunstyrelsen att

starta en förstudie i syfte att utreda idrottshallens lokaler såsom golv, korridorer,
omklädningsrum, toaletter, belysning och ytskikt.
Kommunchef Tommy Sandberg lämnade 2013-10-07 en begäran till tekniska

nämnden att få en kostnadsberäkning över erforderliga renoveringsåtgärderi
Idrottshallen.

Kostnadsunderlag har lämnats och beretts i budgetprocess. Budget har anslagit
och Idrottshallen golv är idag utbytt och övriga åtgärder iIdrottshallen är
färdigställda i år.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30, § 127, om investeringsbudget
(ombudgetering 2016) för golv mm iidrottshallen.
Denna redovisning kommer att beredas i utvecklingsutskottet i oktober.

Töreboda som ovan

Per-Ola Hedberg
Kommunchef

Bilaga: Ärendeförteckning motioner och medborgarförslag
Beslutet ska skickas till:
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Ansökan om bidrag, Styrelsen för Djurskyddet Skaraborg
Kommunstyrelsens beslut

1. Djurskyddet Skaraborg beviljas ett bidrag på 25 000 kronor.
2. Pengarna taS från kommunstyrelsens förfogandeanslag.
3. Bidraggesförverksamheten2016ochskaintesessomettåterkommande bidrag.
4. Senast den 30 juni 2017 ska Djurskyddet Skaraborg lämna rapport om
hur bidraget använts.
Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Djurskyddet Skaraborg ansöker, genom ordförande Lisbeth
Johansson, om ett årligt bidrag på 50 000 kronor till föreningens verksamhet.
Djurskyddet Skaraborg är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att
driva ett djurhem i Töreboda. Föreningen sköter också tillsyn och underhåll
av begravningsplatsen för sällskapsdjur i Mariestad. Djurhemmet omhändertar och omplacerar katter och i mindre omfattning även andra smådjur. Förra
året tog föreningen hand om 212 katter från hela Skaraborg, men behovet är
större.

Utvecklingsutskottet beslutade den 15 augusti 2016 att be föreningen
Djurskyddet Skaraborg översända kopior på föreningens resultat- och balansräkning innan ärendet tas upp till behandling i kommunstyrelsen.
Föreningen Djurskyddet Skaraborg har inkommit med verksamhetsberättelse, resultatrapport och balansrapport för 2015.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 4 februari 2015, § 82
Utvecklingsutskottets protokoll den 15 augusti 2016, § 150
Utvecklingsutskottets protokoll denl4 sep(:ember 2016, § 168
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Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2015 att bevilja föreningen
Djurskyddet Skaraborg en gåva på 25 000 kronor 2015. Pengarna togs ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Faleke (M) med instämmande av Kenneth Carlsson (S), Therese
Erikson (V) och Pernilla Johansson (C): Djurskyddet Skaraborg beviljas ett
bidrag på 25 000 kronor. Pengarna tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bidrag ges för verksamheten 2016 och ska inte ses som ett återkommande bidrag.
Anne-Charlotte Karlsson (S): Lägg till att senast den 30 juni 2017 ska
Djurskyddet Skaraborg lämna rapport om hur bidraget använts.
Linn Brandström (M): Bifall till Mikael Falekes (M) och Anne-Charlotte
Karlssons (S) yrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och
Mikael Falekes (M) yrkande med Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar Mikael Falekes (M) yrkande
med Anne-Charlotte Karlssons (S) tilläggsyrkande.

Expedieras till;
Djurskyddet Skaraborg
Ekonomikontoret
Administratör A. Andersson
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Ansökan om bidrag från Barnens rätt i samhället (BRIS) för år 2017
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bevi5ar Barnens rätti samhället (BRIS) bidrag för 2017
med 18 310 kronor. Pengarna tas av anslagna medeli kommunledningskontorets budget.
Sammanfattning av ärendet

BRIS ansöker om bidrag med 10 kronor per barn från Töreboda kommun för
år 2017, vilket innebär totalt 18 310 kronor för kommunens 1831 barn.

Iindivid- och fami5eomsorgens budget ingår inte bidrag till föreningar som
inte uppfyller riktlinjerna för föreningsbidrag.
Skäl för det föreslagna beslutet är att verksamhetschef inte kan besluta om
bidrag med stöd av delegationsordningen, eftersom BRIS verksamhet inte har
personliga medlemmar. Kommunstyrelsens beslut att bevilja bidrag för år
2015 och 2016, kan tolkas som att kommunstyrelsen anser att BRIS verksamhet är ett viktigt stöd för barn och ungdomar i Töreboda kommun. Individoch fami5eomsorgen delar den uppfattningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2013 om tillägg till delegationsordningen, för bevi5ande av bidrag till föreningar med anknytning till vård och
omsorg. Bidrag kan bevi5as som stöd till föreningar som kan anses knutna till
någon verksamhet, och behandlas och beslutas då i enlighet med kommunens
delegationsordning. För att få verksamhetsbidrag ska föreningen ha personliga medlemmar bosatta i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2015 att bevilja BRIS bidrag
med sökt belopp, 17 200 kronor. Bidraget togs med vid revideringen av 2016
års budget. 2016 finns 18 000 kronor budgeterat under kommunlednings-

kontoret. År 2017 bör denna budget flyttas till IFO.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 19 juni 2013, § 175
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Kommunstyrelsens protokoll den 2 september 2015, § 250
Socialchef Sandra Sä5ös tjänsteskrivelse den 30 augusti 2016

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 126
Expedieras till;
BRIS

Ekonomikontoret
Socialchefen
Kommunchefen
Administratör A. Andersson
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Dnr KS 2016/0241

Granskningsplan 2016 för vård och omsorg, uppföljning av f;6rsörjningsstöd
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Individ- och fami5eomsorgens uppfö5ning av försörjningsstöd.
Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen för verksamhet, ekonomi, samt tillämpningen av lagar och föreskrifter. 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 verksamhetsområden och kommunövergripande verksamhet. Planen som upprättas
ska innehålla fö5ande delar: Risk/kontrollområde, kontrollmoment, ansvarig
person, kontrollmetod och frekvens, rapportering till och när samt riskbedömning för varje område.
Vård- och omsorgsutskottets risk/kontrollområden:
Utredningstider barn- och ungdom IFO, varje månad (11 gånger per år)
Uppfö5ning av försörjningsstöd IF0, 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), kommunstyrelsen 3 gånger per år
Vård- och omsorgsplanering äldreomsorgen, 4 gånger per år; kommunstyrelsen 2 gånger per år
B=.;lutsunderlag

Uppfö5ning av försörjningsstöd juni och juli månad 2016
Socialsekreterare Jessica Jonassons rjänstsskrivelse den 15 juni 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoli den 12 september 2016, § 121
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 följande;
Rapporten noteras och skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Socialchefen

Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2016/0239

Granskningsplan 2016 för vård och omsorg, beläggning och kö till
särskilt boende, trygghetsboende och seniorboende
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Äldreomsorgens rapport om beläggning och kö till särskilt boende, trygghetsboende och seniorboende.

Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen för verksamhet, ekonomi, samt tillämpningen av lagar och
föreskrifter. 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
verksamhetsområden och kommunövergripande verksamhet. Planen som
upprättas ska innehålla följande delar: Risk/kontrollområde, kontrollmoment, ansvarig person, kontrollmetod och frekvens, rapportering till och
när samt riskbedömning 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), kommunstyrelsen 3 gånger per år
Vård- och omsorgsplanering äldreomsorgen, 4 gånger per år; kommunstyrelsen 2 gånger per år
Beslutsunderlag

Beläggning och kö till särskilt boende, trygghetsbosnde och seniorboende
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 sspLember 2016, § 122
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Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 fö5ande;
Rapporten noteras och skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Tf. verksamhetschef A-S. Eklund Karlsson

Tf. verksamhetschef U. Berglund
Kommunsekreterare M. Asp
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Dnr KS 2013/0146

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

Kommunfullmäktige lägger den rapport om ej verkställda beslut och avbrott
för andra 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 andra kvartalet 2016 finns inget ej verkställt beslut att rapportera.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 135
Expedieras till;
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justerare
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Dnr KS 2016/0238

Information om familjehemsverksamheten till och med 12 september 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Redovisning av individ- och familjeomsorgens familjehemsverksamhet.

Under 2015 var fokus rekrytering och utredning av familjehem. Även utbildning av familjehem påbörjas och fortsätter även under 2016. I nästa fas ska
arbetet med pågående placeringar fördjupas och den omorganisation som
gjorts, ger goda förutsättningar och möjligheter att höja kvaliteten.
Det har gjorts färre fami5ehemsutredningar under 2016, hittills 15. Det finns
en pågående utredning. Förra året var det totalt sett nästan 40 familjehem
som utreddes och godkändes. Skälet är att färre hört av sig för att bli fami5ehem, men troligen är 10-20 nya utredningar mer rimligt än 40, som var en
konsekvens av antalet ensamkommande barn och medial uppmärksamhet.
Just nu finns totalt 38 fami5ehem med 53 placeringar.
Under våren genomfördes en grundutbildning för familjehem utifrån
Socialstyrelsens material, "Ett hem att växa i". Kursen hade 15 deltagare, alla
godkända av Töreboda kommun. I höst planeras en ny utbildning och hittills
är drygt 10 deltagare anmälda, utbildningen sker i samverkan med
Mariestads kommun.

Under våren hölls träffar en gång i månaden för familjehem som tagit emot
ensamkommande barn. Detta kändes nödvändigt för att kunna ge så många
som möjligt information och stöd i sina uppdrag.
En av de stora utmaningarna är att knyta fami5ehemmet till Töreboda kommun, så de fortsättningsvis vill samarbeta även om det inte finns en aktuell
placering just nu. Samtidigt ska familjer som har placeringar uppmuntras och
stöttas.
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Ett sätt att möta båda grupperna var att bjuda in till en familjehemsdag. Detta

forts. Ks § 313

gjordes i slutet av augusti. Då samlades totalt cirka 50 personer på Cafe
Bäcken i Mariestad en fredagseftermiddag.
Beslutsunderlag

Socialsekreterare Margret Josefssons tjänsteskrivelse den 12 september 2016
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 12 september 2016, § 133
Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 12 september 2016 fö5ande;
Informationen noteras och skickas till kommunstyrelsen som information.

Expedieras till;
Socialchefen

Socialsekreterare M. Josefsson
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Dnr KS 2015/0011

Information från Kommunalförbundet Skaraborg
Sammanfattning av ärendet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) och Anne-Charlotte Karlsson (S) informerar
från Kommunalförbundet Skaraborgs förbundsstyrelses sammanträde den 9
september 2016 respektive förbundsfullmäktiges sammanträde den 23
september 2016.
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Dnr KS 2015/0057

Information från Folkhälsorådet
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande informerar från Folkhälsorådets sammanträde den 21 september 2016.
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Dnr KS 2015/0012

Information från kommunchefen
Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen informerar att Restaurang Björkängen invigs efter ombyggnaden den 9 november 2016, att kommuncheferna i MTGK (Mariestads,
Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner) fåtti uppdrag att lägga förslag om hur samarbetet kan förbättras och utvecklas inom Turistområdet, att
planeringen av bostäder i Kanalparken pågår och att Törebodabostäder AB
planerar att riva fastigheten på Kårtorpsgatan 10.
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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 12 september 2016 inklusive
individärenden samma dag, vård- och omsorgsutskottets sammanträde med
individärenden den 26 september 2016, utbildnings- och kulturutskottets
sammanträde den 15 september 2016, utvecklingsutskottets sammanträde
den 14 september 2016 och personalutskottets sammanträde den 24 augusti
2016

4

delegationslista nummer

individ- och fami5eomsorgen
äldreomsorgen

7/16
8/16

delegationsbeslut nummer

kommunstyrelsens ordförande
kommunchef Per-Ola Hedberg
barn- och utbildningschef Marita Friborg
plan- och exploateringschef Dan Harryzon
trafikhandläggare Marie Djupfeldt

2/16
7-9/16
25-26/16
9/16
88-103/16

Expedieras till;
Delegater som anmält beslut
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Ks§318
Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna:
Dnr KS 2016/0229
Mi5ö- och byggnadsnämndens protokoll den 30 augusti 2016, § 124,
om förslag på utformning av miljöstrategtjänst,
Dnr KS 2015/0005
Claes-Erik Simonsbacka, Bureå e-postmeddelande den 5 september 2016, om
vindkraftverkens hälso- och säkerhetsrisker.
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